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 םו\ככ 5 | יקצופ 7

 צכ 02

 | ב עמוק יך מוע זכזכ

 | \םיכ ל עי \צוכב- .א\\טוע
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 ןטכוד + שו: "דרי ה קל תי יכל תפר הוא

 "(םיכ \.ב.[5" סמולכ
 םמול ,פ\'דה 5

0 
 ך קטל כ+
 \םיד'ךיפ ת +

 הבה

 /%ל 9רבֶת רפע+ קי

 שי 225 הפכ [5/%-י |
 \ך לש וכ יכ 2-3 8%

 וךמופ ף\ג5 לעיר 2 \יפא
 הא פר 5 ;צ כ'\'\נג \יצןכ + 7/7 :

 צי  ?
 הפאל בג 9%

 תק בכי ומ

 'ה+ (/) ₪0! -

 ו!ץגר דוע על' רכזכ רב-צנ > /
 ,.,הָקיה תש

 .דכ..כ.יפ

 - ןוטוינ ...קוחר לפונ אל חופתה
 22 'מעב

 32 ימעב - תונגוטמ תוקורי םיעדרפצ

 רבכ םיאבה םי-וא12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ 56 קחשמב וכזו תישדוחה
 חלשיי קחשמה - םטק 5
 :םהיתבל

 ןורי ,ונוא תיירקמ יעור ךונד
 רינ ףסא ,ןורשה דוהמ יעור
 יבוד יטלוז ,ה"לה ביתנ ץוביקמ
 יש םוחנ רב ,בקעי תודשא ץוביקמ
 קיציא ןוליטיפ ,םילשורימ
 לתמ לאינד םולש ,םי תיירקמ
 ,הוקת חתפמ רמות דלפ ,ביבא
 םייח ץכו ביבא לתמ לארשי ידיס
 .ביבא לתמ

 1994 ראורבפ :54 ןויליג
 סקימ :סקימוק
 סונייקואל רבעמ תושדח
6 
 ריטביירפ :תמלוצמ הריקח :6

6 
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 םיפיט 6
6 
 תוינוכמ ץורימ - ידניא :6%
 םיאלפומה םינופוצרפה :-
 דלנודקמה ץרא 6
 ןוטוינ
 רטסופ

6 
 םיפיט :יוב םייג ,ודנטנינ ,הגס
 ביירד הגמ הגס
 \/12 ר"ד םע תובושתו תולאש
 ינוב םייג
 תדוכלמב םיעדרפצ :ודנטנינ רפוס
 היזטנפ - םיבתוכ םיזיוו
 רפס תריקס :םידיקפת יקחשמ
 םינהוכ :םידיקפת יקחשמ
 ייפ הל ןגרומ תוחיש :םידיקפת יקהשמ
 א6 :םידיקפת יקחשמ
 505 14578 :םידיקפת יקחשמ
 היזטנפ רופיס

 ינוידב עדמ :סקימוק
 חול
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 ילג :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * ףארצ

 ,קוצ רינ ,ו/12 ר"ד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ * ביבר

 ,רביל יעור ,ןהכ ןוריל ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ ןב ףחש

 ליג ,הכונח רמות ,ןוטליה איג ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,ץכ יזייד

 הינבו ,דומיע ,רדס * ןח ןונרא ,רנימק ולוס :יפרג בוציע * קוצ

 טנירפוט :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תבשחוממ

 קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי ,וז? :ל"ומ * מ"עב

 :דוקימ ,קרב ינב 2409.ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ *

 .385 * 03-5708174:סקפ * 03-5702654 :לט * 4

 07-373221:!תליא)

 ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 אל תכרעמל חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה
 ,רזחוי

 ...םינלמאנ וםיזיווו

 ינא תחא םעפ םא ,הרקי המ
 םתא ,המ ?רצרצק רוט בותכא
 יבתכמב ףצות תכרעמה ?ולבאתת
 ?יתיב לומ תונגפה ויהי ?האחמ
 םכל שיגא םעפה ןכל .אלש יאדו
 יל השק הז) יניינעו יתיצמת רוט
 יצח דע - םיארוקה םכליבשב לבא
 .(תוכלמה

 יאדוב וחמשת ,הז ןויליגב
 תושדח לש בחרומ רודמ שוגפל
 יתש דוע ,סונייקואל רבעמ
 הבתכ ,ב"הרא רדנל תיבמ תודמול
 ןומייס יבגל הנמז תא המידקמה
 ומכ םיקחשמ לע תוריקס ,םסוקה
 ,םיאלפומה םינופוצרפה ,6 יראל
 ,דוע שי) דועו דלנודקמה ץרא
 יללכ עדי תצק וצרת םא .(ושפחת
 לע וא לפא לש ןוטוינ לע וארק -
 וצרת םא ,טמ-חשה רוטלומיס
 - ודנטנינ רפוסה יבגל ןכדעתהל
 םיעדרפצ לע הבתכל וצפק
 םייג רישכמ םכל שי םא ,תדוכלמב
 ינש לע אורקל וסוט - םכלשמ יוב
 דחוימב םישדח םיקחשמ
 יקחשמב אקווד םאו םכליבשב
 העשת - םכשפנ הקשח םידיקפת
 םכל םיניתממ ןותיעה ידומעמ
 ,םירפס תרוקיב םע חור רצוקב
 יתלבה ןגרומ ,היזטנפ רופיס
 .דועו תענמנ

 אלש םירבד שיש יאדוב
 יתיסינ טושפ .עדוי ינא .יתרכזה
 ינא .רשפאה לככ רצק תויהל
 םא וליפא לבא .יתחלצהש הווקמ
 ,רינ - גואדל המ יל ןיא ,יתלשבכנ
 ריכמ ינא ,ןונח אוה ,הזה ךרועה
 יל קיספי אל אוה ,םויהמ אל ותוא
 תא

 ןוש>+!גה

 הלפנ (33) םדוקה זיוו ןויליגב
 לע הבתכה בוש המסרופו תועט
 המסרופש א(םאפ -ב םינהוכ
 קר הרתוא תועטה .32 זיווב רבכ
 בכעל אל ידכו הספדהה בלשב
 ,םייונמל ןותיעה תעגה תא

 .הספדהה תא רוצעל אל טלחוה

 .החילסה םיארוקה םע

 העדוה |

 םיארוק תולאשל תובושת

 ןיב םייונמו
 .דבלב 16:00-14:00

 6 3 אכ

 תועשה



 ןאכ םג ילואו

 ך 6 1[ 051 ₪ וה 8 06 0 חו זיוו ר"ד :תאמ

 והז .50[זואּבז6 5681 \\%סז]4 תרבח לש קחשמ -= זו שד = ו

 .םיפסונ םיקלח הל ויהיש הרדס ךותמ קלח וונומת םכרובע יתצבי
 .קושב תויהל רומא רבכ קחשמה | ו

 6 ש תו ס ח

 תיינבו תוברק ,ללח בלשמה קנע קחשמ
 ידי לע קוושיו 6) הירגנוהב בתכנ .תוירפמיא
 .(נזגת05]גחו תרבח

 ו

 םשב יתפרצ רצוי תיבמ רזומ רגתא קחשמ
 תרבח ידי לע קוושי קחשמה ."וטסילק"
 אות 6

 ?םינכסמה הירפמיאה יסייט לע םחרמו רעטצמ
 .א-\/ופפ ןונגסב קחשמ והז .ןורתפ שי

 א 6 ח[( ה ] 1% 0 ו 1

 לע ןודנולב חתופ ,תוברקה יקחשמבש לודגה
 .ראוני ףוסל התחדנ ותאצוהו ןי'גריו תרבח ידי
 םכדי"-לע ולא תורוש תאירק תעבש הווקת ילוכ
 .הריכמל היהי רבכ קחשמה -

 ₪ | (ודה ה 71 " 

 האר) גיצהל ךרוצ ןיא המיטלוא תרדס תא
 ןבה ךותמ הנומת יהוז .(םימדוק תונוילגב
 .8 המיטלוא :החפשמבש שדחה

 ךותב !םיינוימד זג יננע ןיעמ) ילטקארפ ףונ
 .ןידלאמ םח שיד .ברע תולילב הקתפרה

26 6 1\ 

 תרבח ידי לע חתופמה ,ללחב ינדיתע ץורימ
 ."תילוח" תרצוי) תיתפרצה 0

 (.ה 3805 60 ("0]

 תיתפרצה םרגופניא תיבמ שדח 62 קחשמ
 ללחב םיריהמ תוברק .("הליפאב דדוב* ירצוי)
 תוריהמב תניוצמ תידמימ-תלת הקיפרג םע
 !תררחסמ

 היזיוולט יקחשמל שדח קיטסיו'ג
 קיטסיו'גה תויהל רמייתמה ודנטנינ/הגס
 לע ולוכ ססובמו חוטש אוהש ןושארה
 םע םיריעז םיקספמ) שטיווסורקימ
 ירותפכ 6 ליכמ הזה קיטסיו'גה .(םיציפק
 רותפכ לכל יטמוטוא יריל תורשפאו ירי
 .תוברק יקחשמל ילאידיא .דרפנב

 תומיגדב האלמה השדחה הסרגהמ תונומת

 הריהמ הלילצו םינוינק ךותב הסיט .ואדיו
 .םכותל

 לע הזירכה 25001 םשב תילגנא הרבח
 ינשדחו םיהדמ בוציעב שדח 26 בשחמ

 דבעמ לע ססובמ בשחמה !הגוע ...ריכזמה
 אל םיהדמ וריחמו 486 ₪א2 667
 מ"עמ ינפל ח"ש 10,000-כ - תוחפ
 םא ?המ לבא) ...דבלב ותוארל .םיסימו
 אוה ,תדלוה םוי תנתמכ ותוא םיאיבמ
 .(תורנל ןיוצמ עצמ תויהל לוכי
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 תויהל רתוי יאדכ [ןפווההעדנו +

 תשרב ראורבפ שדוחנ םיעצבמ ,זיוול יונמה תא שדחמ וא םתוחה לכ

 יווני יו

 תוידעלב תוחנה

 :גאב ירצומ תשיכר לע

 ישיא תורבח סיטרכ לבקי
 .םיזיווה ןודעומל ףרטצהל לכויו

 חיש 140.- לש ריחמב תונויליג 14 - יתנש יונמ דא

 סירבחל ריחמ | ליגר ריחמ .ח"ש 240.- לש ריחמב תונויליג 28 - םייתנשל יונמ
 בשתמ קתשמו ופס :תונתמ 2 לבקמ יונמ לכ 4%

 5 לל :רבילקסקא תובקעב (העדומה תיתחתב העיפומה המישרה ןותמ)
 75 ל :יותיפה תדוכלמב .ןושארה ןויליגה תלבק רחאל שדוחכ וחלשיי תונתמה
 17 +9 :0כ(05 6 -ל קזב ךירדמ ,בשחמ יקחשמ 10 םייונמה לכ ןיב ולרגוי שדוח לכב

 39 52 :(;סז6[ז8ש 3-ל קזב ךירדמ .סמייג גאב תנתמ
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 ₪ | (לוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הזיו יטרפו החפשמ םש .קרב ינב 2409 .ד.ת 1?
 6 ב 2 סיסרכה לב םש | 77ה7ִווידדה .זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב \
 0 ----דדה הדיל ךיראת (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 14 =
 , י""רלפ"דלההףההה תבותכ ו בול קחשמ + רפס - הנתמ יל וחליש "

 8 ה הר | (דחא קחשמו דחא רפס) ךתויהב דיל % ןמס
 יו ו ו יב יצשאיצש קו אגב ₪ א ג" ןופלט 0 ו ב ה ךיע ְק ך ₪ .

 . ירלרהרפככ """"פ=- ו -- - -- ןופלט םיקחשמ םירפס :
 ,.- < | ללחב דועו כי (]
 . חרקל" | סמו | ןווליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ המי ₪ (-- - :
 רווה" .- וה = ₪ סיטרכ רפסמ ו ןוטפנ המישמה (] 05 6- 2 קזב ךירדמ ב .
 : חייש 140- ךס לע האחמה תפרוצמ ב הטי'צ רטס'צ ב 6₪ - ₪516 וב ₪
 . -- החד = - 0י!טרכה לעב תמיתח .תונויליג 14 רובע ןמוזמב 7 !ות דעו תיב ףלאמ :

 ₪ 0 .תונוילג 28 רובע ןמוזמב 'א םיבצ יקסעל ךירדמ (ב = יש 29 דס לע האמה תפר ב ו ב |
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 ו רצ וב א שווה 9 ו צצ ורע שו 9 /\

 הטיירנה ד

 הלש תומוסקה תויתואהש

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 םכרובע ונרקסו ונאבה םדוקה ןויליגב
 תרבח ."רדנאל" תרבח תיבמ תודמול יתש
 תוליבומהיןיב אנה *רדנאל"
 יאליגל תודמולה םוחתב תירבה-תוצראב
 ףא הלש תודמול רפסמו ,תוכומנה תותיכה
 .םינווגמו םינוש םיסרפב וכז

 תמייק הרבחה תיבמ תודמולב
 וא הרוהה לש הבר הטילשל תורשפא
 בקעמ תורשפאו הדמולה תמרב הרומה
 הנשי) הדמולב שמתשמה דליה רחא
 רפסמ רחא בקעמלו שומישל תורשפא
 .(םידלי

 'הטיירנה דדיה" תודמולה
 ןה "הטיירנה לש תומוסקה תויתואה"-ו
 יגשומ תיינקהב תקסועה הרדסמ קלח
 דדיה" רשאכ ,האירקו ןובשחב םינושאר
 תויתואה" וליאו ןובשחב תקסוע "הטיירנה
 תישארב קסוע "הטיירנה לש תומוסקה
 .האירקה

 תרוביג לע "הטיירנהל דדיה" הדמולב
 ?הרוביגל םיארוק ךיא םידלי ונ) קחשמה
 ירנה הבוהא תא ליצהל (ןבומכ הטיירנה
 .ויצפח תאו ותוא בנגש עשרה יכותה ינפמ
 לכ רשאכ םיבלש העבראמ בכרומ קחשמה
 .לע .ןובשחה תולועפמ תחאב קסוע בלש
 םינושה ןובשחה יליגרת תא רותפל דליה
 דעצ םדקתמ אוה הנוכנ הבושת לכ םעו
 םדקתמ ,דגנמ .ירנה תלצה רבעל ףסונ
 ןמזב תונעל דליה חילצי אל םאו יכותה
 חקיו ירנהל יכותה עיגי תולאשה לכ לע
 אל הקיטמתמש רמא ימ .רחא םוקמל ותוא
 ?םייחב רוזעל הלוכי

 המרה .תומר הנומשב ןגרואמ קחשמה
 תבכרומו רתויב הלקה הניה הנושארה
 10 דע םירפסמ בורל) תוטושפ תולאשמ
 ןמ ;הליעפמ תינימשה המרה .(רתויה לכל
 תמרו רתוי תכבוסמ הבישח ,םתסה
 | .רתויב ההובג םירפסמ

 לש תומוסקה תויתואה" הדמולה
 האירקה תישארב תקסוע "הטיירנה
 ללמואה) ירנה ,םילמה רצוא תלדגהו
 ךפהנ (וזה תודמולה תרדסב ישארה

 !הטיירנה דדיה

 הטיירנה לעו ,הפשכמ ידי לע עדרפצל
 תויתוא ףוסאלו םיבלש השימח רובעל
 ...החילס עדרפצה תא ובישיש תומוסק
 ךירצ תודמולב םג ?שי המ .ותומדקל (!ירנה
 ןועשה לומ דליה דדומתמ ןאכ .בוט ףוס
 המכב תומישמה לכ תא עצבל וילע)
 בלש לכב חצנל תאז םע דחיו !ןמז תוחפש
 הטיירנהו ירנה ירחא תפדורה הפשכמה תא
 .הנוכנ אל הבושת לכ לע תמדקתמו
 :םיבלש השימח ואצמת הדמולב

 היינשל תגצומ הלמה - ןושאר בלש

 הטיירנה לש תומוסקה תויתואה

 התוא דילקהלו רוזחל דליה לעו ךסמה לע
 .שדחמ

 קלח רשאכ תגצומ הלמה - ינש בלש
 תא שחנל דליה לע .תורסח תויתואהמ

 רזוע ןוכנ שוחינ רשאכ) תויתואה
 תא ברקמ ןוכנ אל שוחינו הטיירנהל
 .הפשכמה

 ."יולת שיא" קחשמה - ישילש בלש
 תויתואה רפסמכ םיווק רפסמ האור דליה

 תוא לכ .היולג הנושארה תואה קר רשאכ
 רויצל וק הפיסומ דליה שחניש הנוכנ אל
 הפשכמה - םלשוה שיאה םא .יולתה שיאה
 .דחא דעצ תמדקתמו תחצנמ

 לע .תונפצומ תויתוא - יעיבר בלש
 הנפצה ןפוצו ב-אה תויתוא תוגצומ ךסמה
 תא תלמסמ תוא לכ :ןוגכ) תויתואה לש
 הלמה תא שחנל דליה לעו (הירחאש תואה
 .תנפצומ העיפומש תירוקמה

 תויתוא - (ןורחאו) ישימח בלש
 לע תלבלובמ העיפומ הלמ .תולבלובמ
 .הנוכנה הלמה תא שחנל דליה לעו ךסמה

 הלועש זמר לבקל ןתינ בלש לכב
 .ללוכה ןמזב תוינש םירשע

 לילצב הוולמ דחי םג תודמולה יתש
 הקיפרגבו (לוק סיטרכ ילעבל) רובידבו
 סכנ תווהל תולוכי ןה .רתויב הדמחנ

 תונכותה ףדמ לע םידליל ליעומו םישרמ
 .תיבב

 ?הטיירנה אקווד המל :תחא הלאש קר
 ???בוט אל רבכ 'וכו תנע ,רומיל ,תלייא

 יתשל םיעגונ ןאכ םיאבומה םינויצה) |
 (תודמולה

 :הקיפרג

 :(לוק סיטרכ) לוק
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 תונכותה ןיב ?ריחמה תא הווש
 םיכומנה םיאליגל תודעוימה תודדובה
 דעי להק לש םיכרצה לע תונוע ןכאו



 סלדיא דוד :תאמ

 - אלפנה היצלומיסה קחשמ
 יו
 יקחשמ לש בוליש לע ססובמ
 :וה ל + ל וימי * םהה
 זאש 60אוא( גאס

 ו
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 !תא וז התא םא םג ,תקלצה
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 חיוורהל ידכ ,תונוש תורוחסב
 תיללח תונקל הרטמב ,ףסכה תא
 םיקשנ םע ,רתוי תללכושמ
 א פת מר וב
 דע .הזה עורפה םוקמב דורשל
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 ךילע איבת - ןאכ תבכושש קשנה תפסות םגו ,םישנא הברה ליבשב דובעל ךרטצת םיריכזמ ,טיורטד וינ לש םיבוטרה תובוחרה
 ."רנאר-דיילב" טרסה תא !הרורצ הרצ .אבצה ליבשב

 שיאב ושגפת םתא ,דחא םויש
 היסקלגה לכ זאו - םיוסמ
 םע םישלופ .םכירחא ףודרת
 ושגפי תוהובג תויגולונכט
 יסרליק עזגמ םילותח ,םכתא
 אבצהו היפאמה ,םכתא וצצופי
 ו ו 2
 - ריטביירפ - אלפנה קחשמב
 !המישמה חוכ
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 רקבל רשפאש תומוקמ הברה שי חיסקלגב םיקזחה םיעונמה .ללחבש קנטה ,ןוירוא
 !תונהיל םגו - םהב לודגה ןוירשה ,רתויב םילודגה םינגמה ,רתויב
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 לש יאבצה סיסבה - ירפ לש היינחה תיזכרמה ריעה - השדחה לופוניטנטסנוק
 .היצרדפנוקה .היסקלגה לש
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 קחשמה תא הנב ימ ךל רפסי רבכ לרימדאה .היסקלגב םירתסומ תומוקמ םג שי .השדחה לופוניטנטסנוק לש הפיה היינחה ונת - תיתימאה הקתפרהל םינכומ ויהתשב
 .ףוסה .הזה ,תוברקל רתויב המיאתמה תיללחה .ןוירוטנס

 םומינימו קשנ לש תומכ םומיסקמ םע ,הריהמ
 69 וכ 0 .הרוחס לש תומכ ,
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 .םירחוסל רתוי הבוטה תיללחה ,יסקאלג
 !םיקשנ קיפסמ תאשונו הזירז תיסחי ,הלודג
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 1 'סמ םיקחשמ תליבח
 | קהחוא6ש 0: ם65ז|אצץ
 תא לואגל הסנמ התא .גק06 תיבמ תוכיא קחשמ דועב םייניבה ימיב ריבא התא
 .עשרה ףשכמה ,'תרג לש ךשוחה ןוטלש תחת תאצמנש ךתכלממ
 21ד0 תוחפ אל רובעל ךירצ ךיסנל עיגהל ידכ ,השק הרטמהש איה תמאה ? חילצת םאה
 םיארונה םיתרשמה ללגב רקיעב ,רבעמל םישק רתויו רתוי ןמזה םע םישענש םיבלש
 .ךתוא דימשהל תנמ לע לכה ושעיש ,ףשכמה לש
 .המחכו הבל תחהנ ,םיעיתפמ םיעלס תומדב תופסמ תטכס ךל תוכחמ הזמ ץוח

 קקהה5'0 זסוה
 םינקתפרהה לבא ,הערפ לש ללוקמה ורבק לא הדיריב ךל תוברוא תונכס ףוסניא
 ! עיגה ךרות זשכע .הז ןירותסמל אקח םיכשמנ םיללוהמה
 רדחל רובעלו תוחתפמה תא גישהל ,תונכסה לכ תא רובעל ךלע ,הז קתרמ קחשמב
 .הנהמו ןווגמ קחשמה .אבה
 םיכרדב רותפל ךילע היהיש םישדח םירגתא םיחיטבמ רדח לכב םינוש םירוצי
 !! רכממ קחשמ זרהזה .תונוש

 , ל רט יתל-ל לקלייר ל 8 -.*-**- רול לי ל צל" כ
 1-0 ברו כ ד ותו וירו דימו 4 ה יי הב ישי - "שב קמ ד יש א אי שו מם או ששרה ה *-  ל

 =; ו ט"הלפ"

 ל 2:

 םיקחשמ תליבח
 2 'סמ
 סו הוססה אשם
 .ןיק רדנמוק תרדסב ןושארה קחשמה והז
 !!! םלועב רתויב םסרופמה קחשמה
 ,8 ןב ןואג ,זיילב יליב לש וילענל םיסנכנ םתא
 םיקלחמ תיללח תונבל חילצהש
 אצוי אוה ,תיבב אל םירוההשכ .אצמש
 ...ןיק רדנמוקל ךפוהו תירוחאה רצחל
 תלצהל ךרדב תופרוטמ תואקתפרה
 . םינקיטרווה שוביכ ינפמ ץראה רחכ
 יצחו 006 דחומה ןכוסה
 ,יאשחה ןכוסה לש וילענל םיסנכנ םתא
 .סטיקואה בלב יאל חלשנש
 ןכוסמה עשופה לש ורצבמ לוסיח : הרטמ
 רמוח לע וידי תא םשש ,רבח קח דר -
 ו! רתויב ידוס - גווסמה
 ,םיללכושמ םיטובח ,םימ"כמב ןגומ רצבמה
 .םילייח ,תוגנינ ,םיפלצ ,םישקומ

 .םעפ יא חציש רתויב םיבוטה םיקחשמה דחא דשא דמוצוה
 .תובר תועש םכתא שופת קחשמה ? "םיבכוכה ןיב עסמ" לש 324-ה קרפהמ רוציל שי םייניש המכ
 .005- לש תרוסמה בטימ ? בהאתמ ןקלוו בכס דילי ךא םיעדו םתא םאה
 ? תחלצ וא רופיצ ,לותח לש הרוצ שי ביואה תניפסל םאה
 10070 ךק אל = וז היוירטב = הסנ ,עדוי 22 0 -

 הי | יבתרב םידהוא ינוילימ המצעל הרבצש החילצמה ללחה תרדס לע תונוש תולאש
 םיקחשמ תליבח תי 000- אל םא ימ. תאצוהב הרשע ךותמ ןושאר טקסיד והז .םלעה
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 רוצעל ןויסנב םיטסחה ךביוא תא לסח |[ 2-1 4 ל

 ! םלועה תא דימשהל םויסנב ,עשורמה ןוטחפ ר"ד תא 0 6 7
 יבהוא לכל האנה לש תועש .תעגשמ היצמינא ה 6 ₪6 1%
 .שיש םיבוטה דחא .הלועפהו תויריה < 0 .- ו ל

 .םיכסמ לש םוצע רפסמ ליכמה הלועמ תוזירז קחשמ = ה | :
 ? רוטקחה לש וחומ יריצי לע רבגתהל לכות םאה 1 0 ב 0 0 מ |

 םידאמ לע האקתפרה מ וחק ] םיקחשמה תוליבח

 ..המלענ םידאמל הנורחאה תחלשמה
 ?| הינפל וחלשנש ולא ומכ קוידב
 .תוצע ידבוא .א.ס.א נב םינעדמה
 ?? ירותסמה בכוכה לע הרוק המ
 חםעפל הנורחאה םתווקת אוה התא
 ? רישכ התא םאה .המולעתה
 םיעשחמ םיטובור ךינפל

 .דבלב דחא הבח ךדיבו 03295 145 וא 28,29,30 תוחולש 03-5288/448 :'לט ,הנכותה 'חממ תונמזהל

 רוצ-ןב ףחש :רבחמ

 תויומד ןנשי הירוטסיהה לכ ךרואל
 ,ונבר השמ ,דוה ןיבור :תודגאל וכפהש
 ,סיאול לרק ,רפאל יראל ,לי'צר'צ ןוטסניו
 ...טסד

 !עגר
 ----???רפאל יראל---- ?רפאל יראל

 הפילחהו ךוראה ףאה םע אוהה דמגה אל הז
 לש תוחלקמה דיל בבותסמש קיטסלפמ
 ?המישרל סנכנ אוה ךיא ?םישנה

 תואקתפרה יקחשמ תצק ריכמש ימ לכ
 .תרחא וא וז הרוצב הזה םשה תא עמש חטב
 סנכנש) שונאה ירוצימ דחאב רבודמ
 םיקיחצמה (תאזה הירוגטקל תועטב
 ןבל עבצב רטסאילופ תפילח לעב ,רתויב
 לכש 019-ה ...האמה לש הנפואה איש)
 זא .תילמינימ תוחונב תויחל אוה ומולח
 ,הפי הרוחב ושוריפ ילמינימ םא המ
 דעו הפמ םיתרשמו קנבב םינוילימ
 ?השדח העדוהל

 ימ לכ !הדגא טלחהב אוה רפאל יראל
 הרייס תרבח לש תואקתפרהה תא ריכמש
 רפסמ רבכ בככמש ונלש רוחבה תא ריכמ
 אל םא) תוליבומה תויומדהמ תחאכ םינש
 הרבחה לש (העידיה אהב הליבומה
 .ותוכזב טעמ אל החילצמש

 ושארב הדלונ וא ,הרצונ יראל תרדס
 םע דואמ ההדזמ הארנכש) ואל לא לש
 המרגש המיהדמ תוירלופופ הרבצו (תומדה
 דחא .(היוטנ דיה דועו) םיכשמה 4-ל
 ןבומכ אוה הרדסב םיירקיעה םיביכרמה
 .השודקה הרטמהו ףרוטמה רומוהה

 םגו רתויב םייתריציהמ אוה רומוהה
 ןטקה ךסמה לע וארנש רתויב םיזעונהמ
 . יִגוס לכב שגופ יראל .םכלש בשחמה לש

 סיסכת לכ הסנמו םיירשפאה םישנאה
 - ותביתכל יארחא םג חטב אוהש - רפסב
 חוטב אוהש) הרענה לש הבל תשיכרל
 יראל .(ומלוע לכו וייח תבהא איה איהש
 גישהל תנמ לע תירשפא ךרד לכ הסנמ םג
 ךרדה דימת תאז והשכיא לבא ותרטמ תא
 .רתוי השקה

 וכרד תליחתמ יראל תא הוולמש ימ
 תינועבצ הסרג האצי המ ןמז ינפל)
 תרָבחו יראל לש הנושארה הקתפרהל
 תא ףילחהל הנכומ תירבה תוצראב הרייס
 עדוי ,(םניחב ךלש םיירוקמה םינוטילקתה
 אלמ קחשמ הז יראל לש הקתפרה יכ
 חיטבמש טקייורפו ידמל השק ,תועתפה
 .האנה לש תועש ןומה ןומה

 תרדס דוחיבו) הרייס לש קחשמ לכ ומכ
 םיבר םיצמאמ הז קחשמב ועקשוה ,(יראל

 0 ל

 'שיש הכמ
 ןמ איהש תיחכונה ותמרל ותוא איבהל ידכ
 .ונכסמ לע םויה דע וארנש תוהובגה
 דוחיב) תינועבצו תפטוש הקיפרגה
 לכבו םוקמ לכב ןוכנ לילצה ,(...תורוחבה
 יפכ קילדמ ראשנ יראל רקיעבו העש
 םיינזואל ,םייניעל הוואת שממ .היהש
 .וצרתש המ לכלו

 תמועל הז קחשמב טלוב דחא רבד
 םיקחשמל ךשמה םנמוא אוה :וימדוק
 םינקחשל תונמדזה ןתונ אוה ךא םימדוקה
 וא בשחמ ולביק וישכע קרש םישדח
 יקחשמב התע קר תוסנתהל וטילחה
 תא תינק םא ,רבעב .תואקתפרה
 תנבה אל 5 יראל וא 3 יראל תואקתפרה
 ןכיהמ וא תויומדה לע תוחידבה תא
 םעפה .היינשה תא תחא תויומדה תוריכמ
 לכו הנניא יטאפ לש ותבוהא - שדחמ לכה
 ןולמ - דחא םוקמב תזכרתמ הלילעה

 םינקחשל תורשפא תנתינש ךכ - יזוקא'גו
 םיצירעמה תלגעל ףרטצהל םישרדח
 דוע הירחא תבחוסו הפייעל הסומעהו
 םיקחשמה תא תונקל ילבמ (תונורק
 םה יכ םיחוטב ונחנאש תורמל ,םימדוקה
 .הזה קחשמה תא ומייסיש רחאל ךכ ושעי

 הקתפרה :קחשמ גוס
 600 0 0 :הקיפרג
 ו :(ימינפ) לוק
 66 6 4 6 | :ולוק סיטרכ) לוק
 04 0 04 :ףיכ

 קחשמה תא תונקל ?ריחמה תא הווש |
 !הווצמ תאז ...הלאש אל רבכ תאז
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 סלדיא דוד :תאמ

 ילואונרב דרנרב ,סנו'ג הנאידניא
 - ךרד ונפ ,הדיצה וזוז - םירוביגה ראשו
 תויהל ןנוכתמ ,רפס תיב דימלת ,14 ןב דלי
 םיננוכ לע רתויב דורווהו לודגה בכוכה
 ...םלועה יבחרב םיבשחמה לש םיחישקה

 לש עיתפמה רוביגה אוה ,14 ןב ,ןומייס
 הקתפרה ,51אוסא דצמ 5סת(םתתא
 גסעאאדטאא תרבח לש השדח תיפרג
 .תיטירבה 01

 לע גושגש תפוקת תרבוע ןורחאה ןמזב
 הווקמ ןומייסו םייפרגה הקתפרהה יקחשמ
 תיחנהל ,שרבייג לש ובג ירוחאמ בנגתהל
 תא בונגלו שארה לע תמכחותמ הכמ ול
 הארנ 51א!0א ןושאר טבמב .הרוכבה
 רפסה תיבל ,קנע אל םא ,לודג בוח לעבכ
 ז[ 04587 תרבח לש הקתפרה-הנבמל
 .ךכ אל הזש םילגמ תקיודמה הקידבב לבא
 51אסא ךדאמ קחשמה ,תמאה
 ,קירבמ ינוימיד קחשמ אוה 50 תא
 חיכומה ,הלועמ הרוצב ריוצמו רומוה אלמ
 םיקחשמ תונבל םילוכי םילגנא םגש
 .םיאקירמאהמ תוחפ אל - םיאלפומ

 םוי תביסמב ליחתמ ןומייס לש ורופיס
 ודודב טיבמ אוהש ןמזב .14-ה ותדלוה
 תוזירזו םימסוק ילולעת עצבמה ולווראמ
 םינשיה ויתומולח תא שטונ ןומייס ,םיידי
 ףחסנ אוהו פופ רמז וא תבכר גהנ תויהל
 הבכמ אוהש ינפל .םסוק תויהל ןוצרה רחא
 אוה ולש תדלוהה םוי תגוע לע תורנה תא
 ליטהל לגוסמ תויהל" הלאשמ שקבמ
 .לגוסמ ודודש ומכ קוידב - "םימסק

 הש/- [ןכ
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 םיצפנתמ ויתומולחש ןייצל ךרוצ ןיא
 - הסנמ אוה ברע ותואב רשאכ ,הרהמב
 לש םוקעה ועבוכמ םינוי איצוהל - אוושל
 םלעיהל אמא לש תחפטמל םורגלו אבא
 .ריוואב

 םוי ףדר םוי ,זאמ ורבע תועובש ,בוט
 םסוקכ ולש הריירקהמ חכש טעמכ ןומייסו
 דובא בלבלכ עיפוה דחא םויש דע ,םיהדמ
 ירותסימ רפס קיזחמ אוהשכ ,ותיב חתפב
 הרזומ הפשב בותכ היה רפסה .רוע ףוטע
 הסינ ןומייס לבא ,ןיבה אל דחא ףאש
 אוהש ןמזב .יארקאב םיפד המכ אורקל
 עיפוה ידמימ בר רעש ,אורקל הסינ
 תוריהמב ץפק בלבלכהו ובג ירוחאמ
 בר םירעש םיעיפומ םוי לכ אל .וכותל
 םגו םידליה לש תוטימ ירדחב םיידמימ
 םישוח הליג אוה ךא םומה תצק היה ןומייס
 קניז אוה תינש בושחל ילבמו םיאירב

 הרוצב רגסנ רעשהו בלבלכה ירחא
 .םהירוחאמ הדיחפמ

 ירחאו רזומ ינוימיד םלועב תחנ ןומייס
 אוה םינילבוג לש לושיב ריסמ חרב אוהש
 בור ומכ .םסוק לש התקבב ומצע תא הליג
 קחשמה רופיס ,וינפל תואקתפרה יקחשמ
 ןונגנמב השוב אלל שמתשמ הזה
 טסווקה - הסונמהו ןשיה םירופיסה
 .המישמהו

 ,וספילק תא ליצהל בייח אוהש קר אל
 דידרוס לש תוערה וידימ ,בוטה םסוקה
 םג בייח ןומייס וכרדבש אלא ,ףשכמה
 תא אוצמל :תונטק תומישמ המכ עצבל
 ,רסנאמורקנה ןילפנה לש םימסק לקמ

 בטוחל םוסק ןזרג שאר רוציל וא ,לשמל
 המכ דירוי ודיצמ אוהש ידכ בוצעה םיצעה
 ,ךרדהמ םיצע

 הבושחהו טלחהב תיפוסה הרטמה לבא
 וספילק תא ליצהל איה ןומייס לש רתויב
 תאז תושעל ידכו ,עשרה דידרוס תא חצנלו
 תומוהתל ךורא עסמל תאצל ןומייס לע
 האממ רתוי ךרד רובעל ,רודנור לש שאה
 ,הדעסמה תא םיללוכה םינוש תומוקמ
 רפכ ,םידמגה הרכמ ,הפשכמה תתקיב
 !קילדמ ?דיחפמ .לפואה לדגמו םינילבוגה
 ...ןומייס יתייה ול ,חחחא

 ורצי ג סי תאדו!אמ 50971 יתנכתמ
 ירופיס ,תודגא הב הרזומו האלפנ ץרא
 םיבברעתמ רומוה יעטקו םייסאלק ןוימיד
 תונתינה ךא) תומוקע תורוצל וידחי םהל
 ןומייסב .םירזומ םירופיסו (ידיימ יוהיזל
 תשולש ,א420א251.-ב שגופ התא

 הבית ,(לורטה ללוכ) 0₪1)תש לש םיזעה
 תעבטהו 0/0011.א1 וליפאו םייניש םע
 חומה וליפא הלאכ םירוצי ,ולש "הרקי"ה
 .שגפ אל דוע ךלש ערפומה

 לזמ תצק ,הדמתה הברהל קקדזת
 והשלכ םוקמל עיגהל ידכ תיניצר הבישחו
 ןימאתו הרזומו הרז ץרא יהוז .הזה םלועב
 והשימ וא והשמ ןכיה גשומ ךל ןיא ,יל
 רבד םוש ךל ןיא ,לכמ עורג .םיאצמנ
 גוזו טנגממ ץוח - ךל רוזעל לכויש
 רוביג לש םייחה ,עדוי התא .םיירפסמ
 .םינשוש לש ןג דימת אל םה רחא דמימב

 רשאכ ךתוא םיהדיש ןושארה רבדה
 5זאוסא דחמ 508060888 לע לכתסת
 .הקיפרגה לש הלועמה תוכיאה אוה
 היצולוזרב אילפהל תוטרופמה תוריציה
 תואצוי ןה ,תובוט םתס אל ןה ,ההובגה
 קפס אלל ןהו תואלפומ ,תומיהדמ ,ללכהמ
 הקתפרהה יקחשמל רגתאו שדח ןקת ווהי
 דיב וריוצ קחשמב םיעקרה לכ .םיאבה
 רחאלו ,(םינמוא ידי לע) ריינה לע תרשכומ
 ינדי קרוס ידי לע בשחמ ךותל וקרסנ ןכמ
 ולבקתהש ןבל-רוחשה תונומת .ליגר
 תנכות ידי לע ועבצנו ומלשוה
 ידכב גטדססמפא אהאת[גדסא פס
 םיארנה םימיהדמה םיעקרה תא רוציל
 .קחשמב

 ןומה םירזוע םיראופמ םיעקר ,ןבומכ
 םירבדהו הלועמל קחשמ םישוע אל לבא
 .ידי לע ומלשוה - תויומדה - םירסחה
 .המיהדמו תקיודמ תויומד תייצמינא
 תיוושכעה הירטסיהה תא החנז הרבחה
 תאז םוקמבו תומלוצמ תויומדב שמתשהל
 .הדומח תריוצמ היצמינאב הדקמתה
 ןוחטיבב הביבסב ךלהמ ומצע ןומייס
 ספטמו םיגלשומ םיחטשמ לע ץפוק ,טלוב
 ןאכ שי .תיעבט הרוצב םילדגמ תוריק לע
 היצמינא לש תורגסמ 1,000-מ רתוי לשמל
 רוסא ןבומכו (!) גנילפמווסה עטקב קר
 הביתה ,לעתשמה ןוקרדה תא םג חוכשל
 רמושה לש הקירבמה היצמינאהו תכלהמה
 תוליעיב ופא תא הקנמ רשא ינילבוגה
 .ףסאש המ תא ללוז - תויאשחב - ךכ רחאו

 הלועמ הקיפרג קחשמל שי זא ,%
 םג לבא ,הנושארה הגרדממ היצמינאו
 םגו - הז לכ תא שי םירחא םיקחשמב
 בזכאמ אל קחשמה ,בוט .םימיהדמ תולוק

 םעו קילדמ ילקיסומ עקר םע ,הזב םג
 "םישארק"ה ,"םיפילב"הו "םיגנוב"ה
 אוה ,םיליגרה םיקיחצמה "םיגנאבה"ו
 םיבוטה םיקחשמה םע תחא המרב אצמנ
 ,רתויב

 לש הלעפהה ,בל םישל ולכותש יפכ
 יקחשמ לש הלעפהל המוד קחשמה
 הרירבה איה הכילהה 1
 ילאמשה דצב תודוקפ 11 לכ תאו תיעבטה
 - ונקת :ריבסהל ךרוצ ןיא ךסמה לש
 ןולח אצמנ ןהל ןימימ .וניבתו וארקת
 ףסוא אוהש רבד לכו ,ןומייס לש םיצפחה
 קזח רוחב ןומייפ ,םכלזמלו ולזמל .וב גצומ
 לוכי אוהש םיצפחה תומכל הלבגה ןיאו
 תא רמש שארבייגש יפכ .ותיא בוחסל
 ללחב ולש תא רמוש ןומייס ,וליעמב ויצפח
 .ועבוכ לש יפוס ןיאה

 לע יונב קחשמה לש םלועה ,ןומייסב
 ,יזכרמה רעיה לש תינוציחה תפטעמה
 םיאצמנ םיבושחה תומוקמה בורשכ
 יקחשמב תנבצעמה העפותה .ויתוצקב
 איה יןומייס ללוכ) םישדחה תואקתפרה
 לש יחרזמה הצקב ליעי ץפח תאצמ םאש
 וב שומישהש חוטב תויהל לכות - םלועה
 לש יברעמה הצקב ,ןאכמ קחרה השעי
 תוכילהה לַע ורבגתה ןומייסב .םלועה
 יופימ תכרעמ תרזעב וללה תורטרטמה
 קחשמב  ומכ  .תיטמוטוא
 עגרב ,5ף4\ פסשא סא דאמ 6סאוטז
 תחא הציחלב - לכות ,םיוסמ רוזאב תייהש
 םשל עיגהל רבכע תרזעבו ונולמיס לע
 לבא ,לויטל הפי תוחפ הטיש יהוז .תידיימ
 םיילגרו שאר יבאכ תוחפ השוע איה
 .ןקחשל

 לש ומוי ןיבל ןומייס ןיב תוושהל ןתינ
 לש ומוי לע הלוע ןומייס ,לקיטנטה
 .ישוקה אוהו ,בושח דחא רבדב לקיטנטה
 לקיטנטה לש ומוי דגנ תירקיעה הנעטה
 ןיא החמשה הברמל - ידמ לק אוהש התיה
 יפלכ הנעטה התוא תא תונפהל תורשפא
 .ןומייס

 םושב לבא תוכבוסמ יד ןה תודיחה
 םיצעה בטוח לשמל ,תונבצעמ אל ןפוא
 אוצמל ךילע םדוקש ךכ ,ןזרג שארל קוקז
 אוצמל ךילע ןכמ רחאל ,(סירלימ) הדלפ
 תושעלו המדאה ןמ התוא תורכל ךרד
 םיגוס ינימ לכ ןאכ שי .ןזרג שאר הנממ

 תוענ ןהו םשו הפ תואבחתמה תודיח לש
 ידכ וו םע לבחב שמתשהל) ארונ תוטושפמ
 רתוי תומכחל דע (סופיט לבח רציל
 ...ו לפואה לדגמ לש הניגבש זרבב שומיש)
 .(םכל הלגא אל ינא ,אל

 ףושני ידי לע תעצומ קחשמב הרזעה
 תויעבב לבא ,טסווק גניקה חסונ ןקז

 .תויהל ךירצ הז ךכו - ללכב םירזוע אל
 המכ תחקל ךירצ בוט הקתפרה קחשמ
 תא סינכהל וילעו םישדוח וא תועובש
 .וכרדב םימותס תואובמ הברהל ןקחשה

 דימת אלו יטירב דואמ קחשמב רומוהה
 קחשמה לש הקינכמה םג .דחוימב קירבמ
 לצא ומכ ךכ לכ תנמושמ אל
 ןילפאנ לש ורבקב 1
 תדוקפ רדעה ללגב ,לשמל ,רסנאמורקנה
 זיזהל ךילע זזה הדוקפ קר שי) ךושמ/ץחל
 הימומה לש הישפוחה תשובחתה תסיפ תא
 ,ונ ?תשובחת זיזהל .התוא חצנל ידכ
 !תמאב

 הפיו םישרמ םויס ןוטרס שי קחשמל
 .תוארל יאדכ .דחוימב

 תיפרג הקתפרה אוה ןומייס ,לכה ךס
 המרג אל איהש תורמל תניוצמו המיסקמ
 לש ומויש ומכ תובהלתה הברה ךכ לכל
 לש ומויש ןמזב לבא .םעפ רצי לקיטנטה
 היצמינא ןוטרס קר היה לקיטנטה
 קחשמ אוה ןומייס ,יביטקארטניא
 לבא ירגתא קחשמ והז .יתימא הקתפרה
 לש ומויב ומכ הריווא רסח אוה תאז לכב
 .םוטנאפה לש ובוש וא לקיטנטה

 קיזחי אוה .םסוקה ןומייסמ ונהית םתא
 םתא םא וליפא ךסמל םיקתורמ םכתא
 ךרד בשחמה תא קורזל םכל אבו םיעוקת
 בוטה רבדה טלחהב אוה ,הקתפרהכ .ןולחה
 .2 םיפוקה יא זאמ ךסמל עיגהש ןושארה
 לבא ,לקיטנטה לש ומוי ומכ עוריא אל אוה
 הקיפרג םע השק רתוי הברה קחשמ אוה
 דומח רופיס ,תניוצמ היצמינא ,הלועמ
 רשפאש תובינגמו תומכח ךכ לכ תודיחו
 .חילצהלו ירטמוכיספ תושעל ןתוא חולשל

 בוט קוחצמ תונהיל םכנוצרב םא ןכבו
 רוסא תמאב ,רתוי בוט וליפא אוהש רגתאו
 51א0א ךאא תא ץימחהל םכל

 ךופהל ולרוגש ינפמ ,
 .הז םוחתב יסאלק קחשמל

 ולש םילומלימה ,תושעל המ ןיא תולודג
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 1 םיפוקה יא

 תא תחקל ךילע ,סקרקב דובעל ידכ
 וב שמתשהלו רבבש חבטמהמ ריסה
 .הדסק רותב

 ךילע ,הלוחכה הריסה תא תונקל ידכ *
 .ןטש םע חכוותהל
 בברעל ךילע ,םיבלכה תא רובעל ידכ
 תתלו םיבוהצה םיחמצה תאו רשבה תא
 .םיבלכל

 לאימרכמ ץרוש ןולא
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 זמר לבקמ התא םיאבה םינופלטב
 ןופלט - 20 המוק :בשחמה דוק ןורתפל
 .26 המוק ,18 המוק ,ןורחא
 חתפמ לבקמ התא םיאבה םינופלטב
 ןופלטל ,11 המוק ,9 המוק :תלדל
 ןורתפ ירחא תונעל שי 29 המוקבש
 .דוקה
 2 םילבקמ ,28 המוקב ןופלטל םינוע םא
 .םיבנרא יחסכמ 2-ו תוציפ

 דחה ד א 14+ 1

 ןה יכ ,תוירטפ ידמ רתוי לכאת לא
 .תוינלטק תויזהל תומרוג
 דע ךל - פריווטנאה תא רובעל ידכ
 .לבחה תא ךותחו רבעמל
 .ןופצבש ץעב םיחופת לוכאל יאדכ
 םיינרופיצה תא 01157 4118-המ חק
 .תמ אוהשכ

 א(: 51 2

 תא ארק ,םימסק תלד תחיתפ ירחא
 .הילע תוארוהה
 תונחב הרונמה דעב ןח ןבא תתל רשפא
 רימזה תא תתל ףידע לבא ,תוקיתעה
 .בולכבש
 ךילע ונגי הלוקרד לש המילגהו תעבטה
 ינפמ ךילע ןגי בלצה קר םלוא ,תוחורמ
 .הלוקרד

 אז 0? וצגא

 תוצובקב רתוי בוט םימחלנ םיתשק
 .תונטק
 .הריטב (14-מ תוחפ) םיתשק המכ רומש
 .דחיב בוט תווצ םה םירברבו םימחול
 6 ,רוחאמ םיתשק 2 :רתויב בוטה תווצה
 .םינפלמ םירברב 6-ו עצמאב םימחול
 בשחמה לשו ןטק ךלש אבצה רשאכ
 .חרבו עגפ תטישב שמתשה - לודג

 המידק רפכמ שידיגמ ליג
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 3 יראל
 רתנספל םיכלוה ,יטאפ תא םיקחשמשכ
 רשפא ,ןכמ רחאל .ףסכה תא םיחקולו
 רמוא בשחמה זאו רתנספה לע לכתסהל

 %- [4כ

 אא 712 םימשורו ,ףסכ דוע שי יכ
 רוזחל רשפא תונורחאה תולועפה 2 לע
 .ףוס אלל

 קס ז זי 5 1

 יתש לעב שיאה תא םירצועש ינפל
 םססאי'ז אוסשמ םימשור ,תוהזה תודועת
 ילב רשפא .תודוקנ 2 םילוע םעפ לכבו
 .ףוס

+ ₪ 

 הוקת חתפמ רמהקוטש לבוי

 2 םיפוקה יא ₪

 הפמה תא רופיצהמ תחקל ידכ *
 בלכה תא תחקל ךירצ ,פוקסורקימהו
 ירחא) טושמה תא ןקתלו הביסמהמ
 ןיב ףילחהל זאו ,רגנה לצא (רבשנ אוהש
 .תולעלו תולקמה

 הפיחמ רטכש םחנמו יקציבוקרמ ןתמ

 לקטנטה לש ומוי ₪
 תא עבצ ,יגוה תא קחשמ התא רשאכ *

 תורכיש ןוטגנישוומ שקבו םודאב ץעה
 .זבדבודה ץע תא

 ול ןת זאו ,ץצופתמ רגיס ןוטגנישוול ןת *
 שיאהמ חק .תוצפוקה םיינישה תא
 התרזעב םותסו הכימשה תא ילאמשה
 .הבוראה תא

 התאשכ) םדאה ינב תורחתב תוכזל ידב *
 הימומל קיבדהל ךילע ,(ןרוול תא קחשמ
 םיטקסה תא הילע םישל ,קתפה תא
 הילע םישל שי ,ךכ רחא .התוא ףוחדלו
 תספוק תאו סוסה יניש תא ,יטגפסה תא
 יטגפסה תא רדסל םג ךירצ .קוחצה
 איקה תא דלורהל םישלו גלזמה תרזעב
 .ףיוזמה

 ותוא ןתו לקטנטה ףוג לע חולה תא חק *
 ןחלוש לע ותוא םיש ,וישכע .יגוהל
 ךכו לגדה תא חקית ריתעב .תרפותה
 .לקטנטל שפחתת

 ןת ,תפסכל דוקה תא גישהל ידכ *
 ,רבעב .ןיאפוק לוטנ הפק דרפ רוטקודל
 םילספה לצא םישיטפה ינש תא ףלחה
 הנדע תא ףוחד ,הווהב בוש .םימואתה
 ואדיוה תטלק תא סנכה ,תוגרדמב
 תטלקה תא הרוחא ץרה ךכ רחא .טלקהו
 .יטיא ךוליהב ק1.גצ השעו

 רתיממ ילארשי ביבא

 ןומראמל תוחתפמה ₪
 .חפנב רחב *

 .תוחתפמו םילדגמ לע הירפסב ארק *
 תוצלפמה תא גורהתש ירחא ,17-ה םויב *

 .חתפמ לבקת -

 ונייצ אלש) טכיווגדלוג ןורודו רמלוא איג
 (םה ןכיהמ

 שימיב יליוו ₪
 םהילע קורז ,ךתוא םיפקות םינוירבהשכ .

 חרבו םימה זרב תא חתפ ,ןשע תצצפ
 .םימלטצמש םיניסל

 לע םישו םשריה ,םיעדרפצה תורחתב א
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 .םיבובזה תנצנצ תא ןכודה
 תרשרשל חתפמה תא רבח ,רמושה לצא
 אצמת הנוכנה הלמה תא .ותוא טנפהו
 .תוארוהה תרבוחב
 קורז ,הפמופה תא חק סיאול לש דרשמב
 .סיטרכה תא חקו וילע התוא
 הרבחה לש הנומת תוצלוחה תרכומל ןת
 .הצלוח לבקת הרומתבו ךלש
 .וטול םיטרכ חק
 ול ןת ,ךתוא גורהל הצור סרדייפסשכ
 .חעה תיבמ סקימוקה תא
 .ךלש הרבחל ןת הצלוחה תא
 אל יכותה תא ענכש ,הנואיל לש תיבב
 .(ןויסינמ) ריבאב עגית לאו קועצל
 .הפמו עיבג לכואה רדחמ חק
 תא םישו ,עיבגה תא תיחבטה לע קורז
 .ריסב תבחמה

 הידנריק

 ךירצ ןושארה חוכה תא לבקל ידכ
 רוחל לבורטצאו זוגא ,טולב :קורזל
 .חרפה םע רבדלו תרפרפחה
 .ןבאו עבטמ אצמת ,חריה לילב ,תורעמב
 עבטמה תא קורז ,תורעמהמ אצתשכ
 שדקמב םיש - לבקתש ןבאה תאו ראבל
 .חוכ דוע לבקת זא ,תורעמה
 רוב תא שפחו חוכב שמתשה ,תורעמב
 .הבלה
 תליגמ תרזעב הבלה רוב תא אפקה
 .חתפמ אצמת זא .ךשמהו רופכה
 תליגמב שמתשה ,רעוב חיש הארתשכ
 .הקרזמב רסחה קלחה תא אצמתו רופכה
 ,קובקב חק ,םימ ויהי הקרזמבש ירחא
 .ישילשה חוכה תא לבקתו םהמ התש
 זאו עיבגה תא דירוהל ידכ וב שמתשה
 .ותוא חקיו ןטק דלי אובי
 חיטשה תא םרה ,היטנז לש התיבב
 .ובש תלדב רובעו
 םיקובקב ינש ןכה ,היטנז לש התיבב
 .בוהצ דחאו לוחכ דחא ,םודא יוקיש לש
 .קובקב ףסוותי סנכיתש םעפ לכ
 םודא יוקיש בברע ,לטסירקה ישיבגב
 לא ךא ,לוחכ םע םודא יוקישו ,בוהצ םע
 .םתוא התשת
 .הצונ ךל איבת איהו רופיצה תא אפר
 ןבא וב שפחו בוהצ חרפ חק ,רהנב
 .המותכ
 .ןטקה תיבה דיל התש לוגסה יוקישה תא
 ןבא תא םיש ,תוינמכואה םע םגאב
 .היטנז תיב ירוחאמ תורכה ץעבש תשקה
 דילש םודאה חרפה תא ךתיא חק
 .םיסוסה
 תא התש ,דודה ןגמ לע דמוע התאשכ
 ...ךכרדל ךל ףועו םותכה יוקישה

 וישי ין ויטני ןוינטב]]| ויני ויני[ ינקו,
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 .ול רזחה ,ןיכס ךילע קרוז םלוקלמשכ
 !ףייזל ליחתת ?חרק רובשל הצור
 ךמיא רבק לע םודאה חרפה תא םיש
 .יעיברה חוכה תא לבקתו
 ךילע ,םלוקלמ תריטב םירמושה דיל
 ,רעשה תא חותפלו םלעהל
 .סקמא :אוה םירפסה םע דוקה
 .ותוא אפר ,ךילע םייאמ ןמרהשכ

 תילע תרצנמ ראפ רמוע
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 ינבא תדיח ןורתפל הנושארה ןבאה
 .רהנה ךותב תאצמנ תדלוהה
 תרפרפחה רוח ךותב ערזה תא םיש
 חוכ ךל קינעיו הלעי חמצה .המדאב
 תלעב רופיצה תא אפר ןכמ רחאל .יופיר
 .הצונ הנממ חקו ,הרובשה ףנכה
 אצ ,תורעמב בהז עבטמ תגשהש רחאל

 | ר ר

 .ראבל ותוא קורזו הצוחה
 תא ןמרהל ןת ,רשגה תא ןקתל ידכ
 .ךלש אבס לש תיבהמ רושמה
 ,תורעמל חתפמב חרקה תא רובשל ידכ
 רחאל תלביקש לילחב ןגנל ךילע
 .תדלוהה ינבא תדיח תא תרתפש
 םע דליה רחא הלחתהב ףודרל ךילע
 ּהתוא םישל ,הלוגה תא תחקל ,הלוגה
 תתלו דרו םשמ תחקל ,רעיה לש חבזמב
 .ןירבל ותוא

 םיגרואה

 שחל תא ליטהל שי ,םיחפנה תדליגב
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 א

 שרחהשכ ,ברחה לע ךופהה הזחשהה
 .עגרל התוא םירמ
 ךמצע לע ליטהל ךילע ,קחשמה ףוסב
 .רופיצל ךופהלו ,תובגשנ

 זא(זנ 6

 קורז ,תחתורה הכירבה תא רובעל ידכ
 .תואלפה יאמ אופקה בורכה תא םשל
 .המודאה הכלמה לש ףיעצה תא חק

 האובנה רענ

 ,דפרעה ףלטעה ,םרוא תא ןמזל ידכ
 חמא לע לילחב שמתשהל ךילע
 ,ןושארה רדחבש ןוראהמ ןיכסה תא חק
 דצבש םיבשעה לַע םיימעפ וב שמתשה
 ,חאה דילש םייחקלמה תא חק .תספרמה
 ינשה רדחב תלוגלוגה לע םהב שמתשה

 . = רה :
 . ו

 יי \
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 .תספרמבש ץעה תורוק לעו
 האמ לעב ןוקרדה תא גורהל ידכ
 דע תישילשה הליגמה לע ץחל ,תורוצה
 תדוכלמב שמתשה זאו תעלותל ךופהתש
 ול ןת ,םרואל ארק .ןוקרדה לע םיבובזה
 שקבו וא חמא ירוחאמש םינבדבודה תא
 .וא \57-ה לע ויתוחוכב שמתשהל ונממ
 ,ןושארה רדחב תשוחנה רודכ תא חק
 .םינבדבודה תא ול ןת ,םרואל ארק
 ול ארק .חאה לע םיצעבו שקב שמתשה
 לע תחנומש הבירה תא ול ןת ,תינש
 שמתשהו ,ןושארה רדחב הפצרה
 לע הרידקה תא םיש .חאה לע ויתוחוכב

 א

 תא חק ,בהזה תא הכותב םיש ,חאה
 בהזב שמתשהו ינשה רדחל ךל ,הרידקה
 .בהזומ חתפמ ךל רוציל ידכ
 ,רוחבש רבכעה תא םידרהל ידכ
 קש לע תלוגלוגבש ןוקובקבב שמתשה
 .םיערזה תא רבכעל ןתו םיערזה

 לאימרכמ יצנושול באוי

 1 המצועל ןוצרה ₪
* 
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 הגי אבאבה לש התיבל סנכיהל ידכ
 ;םיבתוכ
 חד סע טאו סואא אסוא 51ד םסושא
 ךומסה תיבל ץורפת םא ,בנג התאשכ
 אוה - לותחהמ רהזיה ,םסקה תונחל
 !רוחש רתנפ
 ,ערז םיקרויש םיחרפב עגפת לא
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 !דואמ סעכת תידיאורדה
 ילב לפמל ךומסה קוצה לע ספטל רשפא

 :בותכ טושפ ,סופיט תונמוימ

 םלוס םש רתתסמ .61 זאת 1. סמק

 .הארנ יתלב
 .ותוא רובעו לכוא ול ןת ,בודה תרעמב

 חתפמה תא חקו דלובוקה תא גורה

 בודה לש תוארשרשה תא חתפ .םוסקה

 ךל ,ןכמ רחאל .ןורבה ןבל ךופהי אוהו

 |  העתפה םש ךל הפצתו הריטל
 םילבקמ ,ףשכמה קחשמב םיחצנמ םא

 .ףשכמהמ 221.5 51.1. תא
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 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תייגולונכט עיגתש דע
 ונתיבל "המודמ תואיצמ"
 בשחמ ךירצמה רבד -
 רקי רושכימו המצוע-בר
 יקחשמ תורבח תוסנמ -
 ונילא איבהל בשחמה
 הרוצב םיבורקה םיקחשמ
 ,םייתימאה םייחל תיברימ
 .םיפסונ םירזע ילב
 ץורימ - ידניא" קחשמה
 דחא וניה "תוינוכמ
 רשא ,וללה םיקחשמה
 | השגרה ונל תתל ודעונ
 רשפאה לככ הבורקה
 .המצע תואיצמל

 קחשמ אוה קחשמה
 ךיא) תוינוכמ ץורימ
 תירקיעה ותרטמש ידמימ-תלת (?םתשחינ
 םילכה לכ תא ןקחש /גהנה ידיב תתל איה
 ץורימ ןמזב ,חטשב דדומתמל םינתינ רשא
 לכ תא ןובשחב איבהל ןכ ומכו יתימא
 ןמזב םיעיפשמה םיינוציחה םימרוגה
 .העיסנה

 גהנה לע תוינוכמ ץורימל הנכהה ןמזב
 רטיל לכ) ולכימבש קלדה תומכל גואדל
 ץחל ,(תינוכמה לע דיבכמו לקוש קלד
 וליפאו םיכוליהה תבית ,קיודמה םיגימצה
 תמדקב םיאצמנ רשא םינופנכה תיווזל
 תממהמ הרוצב שגומ הז עטק .תינוכמה
 תחא הדוקנמ תפלחתמ אל הנומתה רשאכ
 תינוכמה ביבס תבבותסמ אלא היינשל
 .הקלח הרוצב

 ןוויכב בשחתהל גהנה לע הגיהנה ןמזב
 םיתיעלו םיגימצה תקיחשו הקזוח ,חורה
 פוטס טיפ) הפלחהה תנחתל סנכיהל וילע
 .םימוגפה םיקלחה תא ףילחהלו (תילגנאב
 גהנה את תא האור התא ץורימה ןמזב
 םיגהנמ רהזיהל וא םיכוליה ףילחהל ךילעו
 .ךירוחאמ בנגתהל םיגהונה םיפרוטמ

 בשחנ "תוינוכמ ץורימ - ידניא"
 ,תוינוכמ ץורימל רוטלומיס ןיב "האלכה"יל
 ידיב תנתינ רוטלומיס לכב ומכו
 רוחבל תורשפא גהנ/יאמי/םייטה
 הזיא רוחבל גהנה לע .תונוש תומישמב
 םיחוקלה ,םינוש םילולסמ 20 ןיבמ
 םישקה - םייתימא תוינוכמ יצוריממ
 לולסמ לכב .ול םיאתמ ,םויכ םלועב רתויב
 וניה רבדה םיתיעל - רחא ישוק םייק
 תורומהמ םימעפלו ידמ לתלתפ בוביס
 .היפואו הגיהנה לע עיפשמ רבדהו - ךרדב

 םילולסמ לש םינוש םיגוס לע ףסונב

 =%- [8כ

 | םינוש םיגוס םג גהנה אצומ
 ! הנכמ ןלוכל ךא ,תוינוכמ לש
 | תיליעל תוכייש ןה - ףתושמ
 | ,ךתשקבל .ץורימה תוינוכמ
 לש ינכט טרפימ לבקל לכות
 | איה דציכ - ןהמ תחא לכ
 המ ,בצמ לכב תגהנתמ
 היתונורסח המו היתונורתי
 . איהש רקיעה ?בושח הז המ)
 1 .(!תעסונ

 | דומלל ךל בושחו הדימב
 תורשפא שי ןויסינהמ
 ותוארלו ץורימה תא טילקהל
 .םיחקל קיפהלו רזוח ךוליהב
 םינעוצקמ ויהת דוע ףוסב
 ינפל דוע - םייתימא
 4 ...דחא הגיהנ רועיש םתחקלש

 תפרוצמה הכרדהה תרבוח
 ןיא - ולש הנגהכ םג תשמשמה) רפסל
 ,ירשפא םוחת לכב הביחרמ (!תוקתעה
 ,תוינוכמה יצורימ לש הירוטסיהה ללוכ
 לכו תוינוכמה יטרפ ,םילולסמה יטוטרש
 תמאב) םכתעדב הלועה רחא ירשפא רבד
 .(וחכוויתו ואריק -

 ואציש היצלומיסה יקחשמל האיכ
 הקיפרגב קחשמה דיוצמ ,קושל הנורחאל
 תקיפרג אל ...ונתעתפהל) דואמ הבוט
 תקיפרג אלא 'םימורגילופ' םישלושמ
 הבוט תואיצמ תשוחת הנקמה רבד - תוכיא
 לילצה .(העונתה תוריהמב עגופ אלו רתוי
 ןוגכ ,םיילוק םיטקפאמ בכרומ קחשמב
 ,תופלוח תוינוכמ וא ריקב תושגנתה
 םא בר קפס) הבינגמו תפחוס עקר תקיסומו
 ןמזב צ"לגלגל םיבישקמ םיצורימ יגהנ

 עמשנ קחשמה .(ץורימ
 ןכתיי .הזכ תמאב אוה ?בוט

 םיטרפל הסינכה יכ םנמא |
 ךושמת םיברו םינטק הכ !

 םירוטלומיס יבבוח רתוי
 תא קיחרתו תואנוכמו
 הריהמה הגיהנה יבבוח
 חוטבש המ לבא ,םה רשאב
 תינוכמל סנכייש ימ יכ אוה
 חיטבמ בוביסל התוא חקיו
 תיתימא האנה ומצעל
 קר .הלועמ הגיהנ תשוחתו

 הארי אל אבאש ורהזיה ||
 ש"מק 220 םיעסונ םכתא [[

 ...תיבה עצמאב [
 ועס ?םיכחמ תא המל זא

 !םינפב תוחתפמה ...םולשל ד"
 ו(?אל ,רכומ עמשנ)

 תוינוכמ ץורימ/היצלומיס :קחשמ גוס

 | 6 6 8 :;הקיפרג

 6 6 6 :(ימינפ) לוק

 | 6 6 6  :(לוק סיטרכ) לוק
4 6 )| 

 |06 0 4 ;יללכ

 םתא םא קר ?ריחמה תא הווש
 תוינוכמ אשונב םיניבמ וא םיעגושמ
 שממ אוה קחשמה ,םירוטלומיס וא
 .יעוצקמ

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תא םתקלדה םימעפ המכ
 םכתיבבש הנטקה הספוקה
 םתיארו (היזיוולט םג הנוכמה)
 ריוצמה רבכעה ללעתמ דציכ
 : תריוצמ תומד דציכ וא ,לותחב
 תרחא תומד לע הליפמ תחא
 דיימו תירישע המוקמ ףנכ רתנספ
 הרצק תוששואתה רחאל ,ךכ רחא
 (קוידב יצחו היינש תכשמנה)
 אל םולכ וליאכ ףדרמה ךישממ
 ?הרק

 ססובמ הז ימלוע ןורקיע לע
 םינופוצרפה" קחשטשמה
 ארקנ קחשמה ."םיאלפומה
 ,"ןהס6ז6וט16 1ססמפ" תילגנאב

 ספספמש הז אוה הזה םוגרתהו
 תועמשמ תא רתויב הנטקה הרוצב
 קיחצמ םג ,ריוצמ םג - קחשמה
 .אלפומ םגו

 םיביואב קסוע קחשמה
 לש םינושארה הימי זאמ םיעבשומ

 ל ו מ
 םירישכמה לש (תיקלח) תמישר

 ..קחשמב םכתושרל םידמועש
 תמהו) רתויב בוהאה לכאמה - גד
 ד = יל יד ה יו
 .ותוא אצמי לא -

 חוכ לע לעופה עונמ - םדאונמ
 והשלכ ןוזמ רשאכ דובעל ליחתמ .םדא
 .עונמה ךותל סנכנ

 ימל יניצר שאר באכ םרוג - עלס
 ?הזמ ץוח .שארה לע ול לפונ הזש
 .תלוקשמ רותב םג שמשמ

 אוה הב שומישה - תלוקשמ
 !התוא םיקרוז ...רתנספב שומישכ

 ושארב וא ובנזב הכה - קוהיגקרד
 תקלדהל ישומיש .שא קריי ויפו
 .םימוקמוק םומיחו תוצצפ ,תורודמ

 עגופ והשימש עגרב - תוכמ תנוכמ
 .המידק ףורגא תחלוש איה הב

 וסנ .םיפסונ םירזע 40-כ דוע שיו
 .וקזניתו

 םעפ .לא לותחהו דיס רבכעה - הירוטסיהה
 םיביוא רתוי) םיביוא םעפו םירבח םה
 ןוויכמ לבא .(ןייצל יוצר - םירבח רשאמ
 דימשמ אוה ובו םולח שי םהמ דחא לכלש
 - הפוקה לכב הכוזו ינשה תא תותימצל
 גד הז םא ןיבו תררוחמ הניבג וז םא ןיב
 והער תא שיא לסחל םיסנמ םה - ןמש
 .םתושרב םיאצמנה םיצפח תרזעב

 (ןקחשה ךילע ,קויד רתיל) םהילע
 םתושרל םידמועה םיצפחה תא ביצהל
 ךסמב םיבצומה םיצפחה םע בולישב
 םורגיש ףרוטמ םיעוריא ךלהמ ביכרהלו
 האצותל איבתש םיעוריא תרשרשל
 רודכה :המגוד וחק ?ךבוסמ עמשנ .תיפוסה
 ,הרוחא ותוא הפיעמש הליפה לע לפונ
 תרחא הליפ לש הבנז לע ףע רודכה
 אצמנה לובסייבה רודכב תפשונו תלהבנש
 ,ןכ) "וליצה" קעוצ ןכסמה רודכה .הלומ
 ןוויכל ופועמב ךישממו (וקעוצ שממ
 הארנ ןויערה םא .האלה ךכו ...ש הצפקמה
 רבכ ןויערה תא ,םיקדוצ םתא - רכומ םכל
 הרטמה הב "האלפומה הנוכמ"ב וניאר
 .תוחפ הברה הקיחצמ ךא המוד

 הקיפרגב הוולמ ולוכ קחשמה
 לחה .םיריוצמ םיטרס לש
 הלכו תורזומה תויומדהמ
 הלמנ ומכ) םיקיחצמ םירישכמב
 עגופ רשאכ לגלג בבוסל הליחתמש
 הארממ תלהבנש הליפו והשמ הב
 תא תללוכ םג הקיפרגה .(ןטק רבכע
 תונכסמה תויומדל הרוקש המ לכ
 ,תוכעמנ ןה - םיריוצמה םיטרסב
 תוקסרתמ ,הלעמל תוסט ,תורבשנ
 דוע םאו תוחתמנ ,תולפקתמ ,הטמל
 םכל ןיא זא ןויערה תא םתנבה אל
 !תיבב היזיוולט

 תעמשנ םג קחשמה ךרוא לכל
 - אל ךיא - תריוואב הקיסומ
 ישוקה תמרו םיריוצמ םיטרס
 םידליהמ לחה ,ליג לכל תמאתומ
 קחשמ והז .םירגובמל דעו םינטקה
 - ונממ ונהי םלוכש שממ ףרוטמ
 ,אתבסה ,דודה ,אמא םגו אבא

 דודה-ןב םגו אבסה ,דוד-ןבה |
 לש ןימי דצמ דודה לש דכנהמ

 ןכשה לש אתבסה לש אמאה דצמ אבסה

 .היינש המוקמ
 ידכ תחא הביס דוע םיכירצ םתא םא

 אוה קחשמה - הנה זא ,קחשמה תא תונקל

 הרייס לש תבה תרבח ,קימניד תרבח לש

 האנהה תומכל חוטיב תדועת ומכ הזו

 .קחשמהמ ושחסתש
 ?הפ דוע םתא

 הבישח :קחשמ גוס

 % 9-0 )4 :הקיפרג
 4-6 4 :(ימינפ) לוק

 6 6 6 6 6 ;(לוק סיטרכ) לוק
 6% 6 ₪ 8 )4 :ףיכ

 יצחו < 6 6 4 ;יללכ
 ,הזמ ץוחו ...הווש ?ריחמה תא הווש
 ושקבת קחשל קיספי אל אבאש ירחא
 קחשמ ונקתו הרזח העקשהה תא ונממ
 .רחא
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 חורחבוממה הקינורטקלאו םיעוצעצ, םיבועחמה חויונחבו גאב חויונח חשרב גישהל

 םב-571547וו:76₪ .קרב-'נב 13 חרנב :מ"עב םטפייסיטלומ גאב :הצבהו קוויש

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 זא ס'דלנודקמב םתלכא אל דוע םא

 םתאש וא ,ץראב םירג אל םתאש וא
 לכ םתאש וא ,קוחר דואמ דואמ םירג

 םכל ןיאש דע "זיוו"-ל םיקתורמ ךכ
 רוציקב - הצוחה תאצל ןוצר חוכ קיפסמ

 ונל שי ,הנוכנ תובושתהמ תחא םא

 הנכות !דלנודקמה ץרא !םכרובע ןורתפ

 תויומדה לע תססובמה השדח

 םירגרובמהה תשר לש תוימואלניבה
 !םלועב הלודגה

 תיארחא "ס'דלנודקמ" תרבח

 יעסמ תא תוולמה תויומד תריציל
 .(...ונלצא םג) םלועה לכב הלש םוסרפה

 ונחנא "דלנודקמה ץרא" קחשמב

 קימ תאו דלנודקמ דנלור תא םיריכמ
 .ותרזעל םיצלחנה םידליה קאמו

 יקלח ףוסאל איה קחשמה תרטמ

 תומרב רובעל םכילע רשאכ ,לזאפ

 תועתפהב תואלמה תונווגמו תונוש
 תויומדמ םיחוקל םיביואה לכ) םיביואו

 .(הרבחה לש
 םיקחשמה גוסל המוד קחשמה גוס

 גוס ."וירמ" גוס ול אורקל םויה גוהנש

 רובעל ךילע וב םיקחשמה גוס אוה "וירמ"

 המר רובעל תנמ לע םילושכמ לולסמ

 הצקל ךרדב .(המוד ןפואב איה םג היונבש)

 ,ךל ונתי רשא םיצפח ףוסאל ךילע המרה
 תמייס רשאכ .עדימ וא חוכ ,ךממ וערגי וא
 תא תמייס - תומרהו םילולסמה לכ תא
 רקיעב םלועב הצופנ וזה הטישה .קחשמה

 ןושארה קחשמה) "וירמ םיחאה" תוכזב
 םיקחשמ ןכלו (טיב 8 ודנטנינ תכרעמל
 .ךכ םיארקנ גוס ותואמ

 הצקמ רובעל ךילע הז קחשמב םנ
 תרזעב ינשה הצקל ךסמה לש דחא
 סופיטו המדאב הריפח ,תוליחז ,תוציפק
 םיקלח ףוסאל ךירצ התא .םירה לע
 יביואב לקתיהלמ ענמיהלו םינוש
 םינווכתמ אל ונחנאו) דלנודקמ
 .(דיויידקמ וא 'ץנאר-רגרובל

 תא דואמ הריכזמ קחשמב הקיפרגה
 םגו הנשיה הפוקתהמ תונוכמה יקחשמ
 - דחוימב תומדקתמהמ הניא הקיסומה
 םילושכמב דואמ ןווגמ קחשמה לבא
 תויפוסה תורטמבו ךינפב ביצמ אוהש
 100 םג ףוסאל תוסנל ךילע ,המגודל)
 סונוב בלש לבקלו ס'דלנודקמ תויבוק

 םג וז תודוקנ ירהו - תודוקנ הברה םע
 .הלענ הרטמ

 תיירוגטקל םג סנכיהל לוכי קחשמה

 יאדווב וז הירוגטק ."םירכממה םיקחשמה"
 םיקחשמל ןווכתמ ינא .םכלוכל תרכומ
 ליחתמ התאש עגרבש ,הלאה םיטושפה
 דע קיספהל לוכי אל התא םהב קחשל
 ודירוה אלש ךל תפכא אלו ,ףוסל עיגתש
 רבכ ךלש םירועישהו עובש רבכ בלכה תא
 .ותוא קחשל בייח התא - שבוע םילעמ
 .תוריהז

 קחשמ ותויה תורמל) דלנודקמ ,םויסל
 קחשמ וניה (דואמ תטלוב הרוצב תמוסרפ
 ןובאת ךל ןתונש גוסהמ .דואמ דומח
 (...לוכאל אל ,קחשל)
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 (תומר םעו םילושכמ :קחשמ גוס
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 גוס תא בהואש ימל ?ריחמה תא הווש

 .(תוסנל הצורש ימל םגו) קחשמה



 םיחופת לע
 קוצ רינ :תאמ

 הייפיצ ירחא .םירבח ,הפ אוה הנה
 לחה ,וצרתש המ לכו הנתמה ,הכורא
 "עוצעצ"ה ,ןוטוינה לש וקוויש לארשיב
 רזע"ה - לפא תיבמ שדחה בשחוממה
 ןו'ג ותוא הניכש יפכ "ישיאה ילטיגידה
 .רבעב לפא ר"וי ,ילאקס

 ,םינופאלפה תחלצה תובקעב
 םידיינה םיבשחמהו םיסקאפה
 בשחמה םג עיגמ (גק 7028-ה)
 אוהשכ - די ףכמ רתוי אל לש םידמימל
 .דחי םג ולאה םירישכמה לכ תא ליכמ

 גתמ דבלמ - אלפנ רישכמ והז
 ילב - גצ אוה ןוטוינה לכ ,ולש הלעפהה
 ילבו םינצחל ילב רבכע ילב ,תדלקמ
 לבא "טע" ארקנש רזיבא םנמוא שי .חיטב
 דעונש קיטסלפ ןולקממ רתוי אל הז
 ךותמ הריחב םשל ךסמה חול לע העבצהל
 .טוברשו הביתכל ןבומכו טירפתה

 תנזומה .הנכותל תודגוה
 ןמויכ גהנתמ ןוטוינה "1וג554ק6 080"-ל
 סקנפ ,תושיגפ חול ובו רבד לכל םילהנמ
 סקנפ .תומישר סקנפו םינופלט + תומש
 - תורוש יפד לש "המירע" ןיעמ ליכמ הז
 בתכ תא ךופהל ןוטוינה הסני ,בותכת םא
 היתב הרומה וליפאש - ךלש תוועמה דיה
 הסנת םא .סופדל - תונשל החילצה אל
 תא רשיי ךלש רזעה ירוקמ רויצ רייצל
 ךלש לגעמה תא ךופהי ,םימוקעה םיווקה
 םג םא .ךביל תא הבשי םג ךרדבו םלשומל
 הכח - ןוטוינב בהאתתש ידכ קיפסמ אל הז
 קוחמל םיצורשכ םישוע המ עמשתש דע
 :םלש ףדמ רטפיהל וא ךסמהמ והשמ
 והשמ ותוא לע םישקשקמ ןושארה הרקמב
 םלענו לפרעתמ טושפ אוהו בושו בוש
 םירחוב ינשה הרקמב .בוט ולוכש םלועל
 ףדהמ תורטפיהה תורשפא תא טירפתב
 ידכל טמקתמ גצה לע עיפומש המ לכו
 יפל .זנגנו הפשאה חפל ךלשומה ריינ רודכ
 וזכ הלועפ לכ תיחופתה תרוסמה בטימ
 ךכ ,םייטנטוא טומיק תולוקב הוולמ
 ריינ שי תמאבש בושחל לולע דוע התאש

) 
 הקיחמלו הביתכל ףסונב .הביבסב
 ךרואל תולגל יאדוב חמשת ,"תוליגר"
 תא תוכפוהש תושדח תויצקנופ שומישה
 ןמסל הצרת םא - רתוי םילקל להנמכ ךייח
 םוש ןיא - ןתוא זיזהלו ךסמב םילמו תורוצ
 סקנפמ עטק תחקל הצרת םא .היעב
 תושיגפה חולל ותוא ריבעהלו םינופלטה
 והשמ םושרל הצור התא .כתמאלאס -
 .ליגר ןמוי ומכ קוידב ,בותכ - ןמויב
 םאו ,קתומ ךל ףצפציו ריכזי רבכ ןוטוינה
 ןוטוינה תויופידע ירדס םג תושעל הצרת
 .תטלחה הילע המישרה תא ךל ריכזיו גיצי

 מ"ס 18 א 11 א 2 :םידמימ
 610 81 :דבעמ

0 
 : שמתשמל םייונפ טייבוליק 0
 תספדמ לכ :ל תורבחתה
 שוטניקמ יבשחמ
 0א[018 הבחרה יסיטרכ
 ןוטוינ רישכמ :הליכמ הזירא לכ
 יברזר טע + טע
 רבסה תורפס
 ואדיו תטלק
 שומישה דומילל הבחרה סיטרכ
 ילמשח חתמל רוביח

 ₪008 תביבסב 26 לע דבוע התא םא זא
 םע תרחא שיגרתו דואמ עתפות חטב
 לע דבוע ללכ ךרדב התא םאו ,ןוטוינה
 ךל וארי םירבדהמ קלח חטב שוטניקמ
 ןימאמ ינא הרקמ לכב לבא ,םירכומ
 תייצקנופ לע ינומכ קלדיתש
 לגרתהל הסנמ הנכותה ןאכ ."455151"-ה
 בותכא םא .רישכמה לעב לש וילגרהל
 45181 לע עיבצאו "\א12. 14:30" לשמל
 לש םיאלמה ויטרפ תא "רוצי"ה ףולשי
 תא ןמסיו 'וכו ןופלט 'סמ ,אלמ םש - 2
 םא .יצחו םייתש העשב ילש ןמויב ומש

 םישנאו
 ץורי "תנא עפסשעסצ" לשמל טברשא
 תומוקמה לכ תא - אצמיו שפחי ,ןוטוינה
 .ידוד לש ומש םשרנ םהב ונורכיזב

 איה ןוטוינה לש תירקיעה היעבה
 ול השק תצק רמולכ ,דיה בתכ יוהיזב
 לע טברשמ התאש תויתואה תא םגרתל
 יוהיז לש ןיינעה לכ .סופד תויתואל חולה
 הברה יד רבכ אצמנש אשונ אוה די בתכ
 רבעמש ינפמ חותיפבו רקחמב םינש
 ךדי בתכ תא ןיבי בשחמה םא ,הקיטטסאל
 שפחל ,תודוקפ עצבל לגוסמ היהי םג אוה
 םייתניב ,ןכבו .'וכו םיסקאפ חולשל ,םילמ
 דבלב ילגנא בתכ חנעפל ןוטוינה חילצמ
 ךכ ,תומיהדמ אל ןה תואצותה ןאכ םגו
 להנמ אלו תילגנאה הפשב טלוש אלש ימש
 .היעבב לקתי - וזה הפשב ויקסע לכ תא
 ןוטוינה רתופ דיה בתכ יוהיז רופיס תא
 הנוקה לבקמ ותוא םילמ קחשמ תועצמאב
 ןיבהלו ריכהל רישכמה רומא וכרד רשאו
 תעדל בושח .םילעבה לש ודי בתכ תא
 הביתכה ךלהמ רחא םג בקוע ןוטוינהש
 ךכ ,התביתכ רחאל קר הלמה תא ןחוב אלו
 רהמ בתכה תא דמלי "רוצי"הש םיצור םאש
 ,הביתכה ךרד לע םג דיפקהל שי ןוכנו
 דיה בתכ רופיס םא .'וכו טעה תעונת ןוויכ
 דילקהל תורשפא םג שי ךלוה אל
 לע עיפומה םישקמ חול לע טעה תועצמאב
 תנוכמב הספדה שערב הוולמו) ךסמה
 ןמז ןומה חקול הזה רופיסה לבא (הביתכ
 .ךחוגמ תצק ,רמול ךיא ,אוהו

 ,ביבא תמרמ טרא תרבחש יל עדונ
 חונעיפל הנכות לע המ ןמז רבכ תדקושה
 םע םיעגמ תלהנמ ,הפש לכ לש די בתכ
 וא ןוטוינב הלש הנכותה בוליש םשל לפא
 .םייקה תפלחה וליפא

 ישיאה ילטיגידה רזעהש םכל יתרפיס
 שי םויכ ןכבו ??אל ?ישיא רשקתמ םג אוה
 רשפאמה םודא ארפניא ןקתה ןוטוינל
 הז תמאה ןעמל .רחא ןוטוינ םע תרושקת
 דוע ףיסות םא לבא ידמ רתוי יביטקפא אל
 ךלש ןוטוינה תא רבחל לכות םילקש המכ
 זאו - ןופלטה וקל (ןטק םדומ תרזעב)

 ו ל ל ל ול
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 יתשב רמוחה תא חולשל לכותש ןבומכ
 תבתכ הב תירוקמה הרוצב וא :תורוצ
 וא ךלש םיראופמה םיטוברישה רמולכ
 רישכמל רשיה תספדומו תיטטסא הרוצב

 ראוד ,םיסקאפ - לובגה םה םיימשה
 לכוי דיתעבש תויהל לוכיו ינורטקלא
 ץירחל ףיסות םא רפיבכ דקפתל רישכמה
 .םינוש תרושקת ינקתה רישכמה ןפודבש

 ווד
 .ןעמנה לש הילימיסקפה

 יולת לכה ןאכו האלה המ איה הלאשה
 תונכות תוחתפמה הנכותה תורבחב
 דחה בשחמה לע ולעפיש תורמוחו
 ,לובסייב יבהואל תונכות ומכ תונכות
 ,םייזכרמ םירתא םע ב"הרא ירע לש תופמ
 שומישב םיאצמנה םיצופנ םיספט
 םיקחשמ ,תוישלב תודיח ,ימוי-םוי
 יסנניפ עדיו בושיח תואלבט ,םיצבשתו
 100-כ אוה וזכ הנכות לכ לש הריחמ) 'וכו
 .(רלוד

 1000-כ אוה לארשיב רישכמה ריחמ
 שי םתיארש ומכ לבא קילדמ אוה .רלוד
 .היהי המ הארנ .תויעב םג

 יו-יו
 = =] יי גץ יו

 לפא :ולאה תומשה הפיאמ
 אוה רופיסה ?ןוטוינו שוטניקמ
 וטילחה הרבחה ימיקמ ינש :הזכ

 עובש ףוס ךלהמב התמקה לע
 וינב תיאלקח הווחב וליבש
 רקיעב ולדיג וז הווחב .ריישפמה
 וארק םידסיימה ינש ןכלו םיחופת
 .\ תק[ ₪ השדחה הרבחל

 וארק םה וק ותואל ךשמהב
 לש תירקיעה םיבשחמה תרדסל
 | יונ
 ,ןוכנ - תירבה תוצראב רתויב
 .א6זאדספה

 םש ,שדחה ילטיגידה רזעל םג
 קיזייא רס .םיחופתל רושקש
 רשא ילגנא יאקיסיפ היה ןוטוינ
 הקינכמה יקוח תא הנושארל חסינ
 הדוקנה .(העונתה תקיסיפ רמולכ)
 לכב ןיינעתהל לחה אוהש איה
 ."וכו הכישמה חוכ לש רופיסה
 םיחופת ץע תחת בשיש רחאל
 לע תחנ יסיסעו לודג חופתו
 ...ושאר
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 בשנה ווא

 ןהכ ןוריל :תאמ

 אוה טמ-חשה ,םכל עודי חטבש יפכ
 חול יבג לע םיקחשמ ותוא הבישח קחשמ
 תעכ לבא ,םיעדוי םלוכ הז תא ,בוט .דחוימ
 ךסמה לע .בשחמה ךסמ לע םג קחשל ןתינ
 ךיא) ידמימ-וד וא ידמימ-תלת חול עיפומ
 תונונגסב םיבצועמ קחשמה ילכו (וצרתש
 ימי ןונגס - הריחב יפ לע - םינוש
 ,ינאידניא ןונגס ,יסאלק ןונגס ,םייניבה
 קחשל ולכות .ינכמ ןונגסו יאקירפא ןונגס
 םדא ןב דגנ .םדא-ןב דגנ וא בשחמה דגנ
 ולכות בשחמה דגנ ,ליגרו טושפ רופיסה

 םיליחתמ :ןהו תונוש קחשמ תומרב רוחבל
 ישונא ןמז ,תוגרד 10 ךותמ רוחבל רשפא -
 ובש ןמז קרפ ותוא ךשמב בושחי בשחמה -
 - עובק ןמז ,ישונאה הרחתמה בשוח
 ןמזה ךרוא תא עובקל םכמ שקבת הנכותה
 המר ,ךלהמ עצבל בשחמל רתומ ובש
 הבש ,רתויב ההובגה המרה יהוז - ההובג
 הליעיה ךרדב ןותנה ןמזב בשחמה שמתשמ
 בשחמה רשאכ הז בצמב םישמתשמ) רתויב
 תא םיאתי בשחמה ,(חש תויורחתב קחשמ
 ןמזה יפל ךלהמ לכל לצנמ אוהש ןמזה
 אל ןמז ,האבה ןמזה תרוקבל דע ול רתונש

 םידחוימ םיכלהמ

 תלועפ) :החרצה |

 :םודיק

0 

 ;ךרדב הדרוה |

 ה-7 7-7 ה -
= 000 
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 תא םכרובע זיזת הנכותה ,ךלמה תא זיזהל קר םכילע
 ,חירצה | :(ךלמה לע הנגה |

 הנורחאה הרושל קחשמה ילכ תא ריבעהל קר םכילע |
 | .םכרובע ומודיקב לפטת הנכותהו

 ן ו ---

 תאז) דעיה תצבשמל קחשמה ילכ תא ריבעהל םכילע
 .("ךרדב" םידירומ םתאש ילכה ירוחאמש

 ילב בושחי בשחמה - לבגומ
 .ותוא קיספתש דע הקספה
 קחשל לוכי ולא תומרל םאתהב
 ןקחשל דעו ליחתמה ןמ ןקחש לכ
 תתל ךירצש איה תמאה .ןעוצקמה
 רינל אקווד וזה הנכותה תא
 םעפבש ינפמ ,יל אלו ךרועה
 ותוא יתסבה ונקחישש הנורחאה
 םגמגל ליחתמ אוה זאמו
 חש םילמה תא ול םיריכזמשכ
 .דחיב ןורילו

 לכ ךרואל ןמוסמ ךסמה דצב
 סולפה תרזעב) חצנמ ימ קחשמה
 ןמ דואמ ובהלתת םאו ,(סונימהו
 תושעל םג ולכות קחשמה
 םתוא סיפדהלו םירזוח םיכלהמ
 איהו אמאל וארת - תספדמב

 ,ןכ ומכ .םכב האג דואמ היהת ₪
 םילכה םוקימ תא תונשל ולכות |

 ,הנכותה לע תצק דובעל תוסנלו
 ךלהמב לבקל ולכות וצרת םא וא
 ןמ םיינויח םיפיט המכ קחשמה
 .בשחמה

 תא ןווכל ולכות :ךישמנ ואוב
 רומשל ,לילצה תאו הגוצתה
 םתאש תויורשפאה) היצרוגיפנוק
 לכל םש תתל ולכות ,(םירחוב
 הרוחא דחא ךלהמ רוזחל ,ןקחש

 יתשב םכלש אבצה תא זיזהל ולכותו
 הרוצב .2 ןמסה תרזעב .1 :םיכרד
 שיקהל טושפ - תיטרדנטסה תירבגלאה
 תויורשפא דוע שי הנכותב .04-ל 2
 אלה קחשמב ואצמת אלש תויצקרטאו
 ,םיכלהמ תמישר תנכה :ןוגכ ,בשחוממ
 ןוויכ ,החיתפה רפס ,םיביריה ידעצ יוזיח
 ןומיס ,םילכ תקלחה ,םידמימ ,ןועש
 תכיפה ,טרופמ עדימ תגצה ,חולה תולובג
 ודיגת אלש קר .לילצ תלעפהו חולה
 שממ הז - םכתא 'גראל אל קחשמהש
 .ךלמה דיכ קחשמ

 ךיא דומלל םכל אב םא ,רוציקב
 חולה קחשמל בשחנש קחשמב םיקחשמ
 םיצור םתא םאו ,םלועב םכחותמהו בוטה
 ןגהל ךיא םיטבלתמש הלאמ קלח תויהל
 םתא - ביריה לש חירצהמ הכלמה לע
 ..זא .וזה הנכותה תא םכמצעל םיבייח
 !המחלמל ואצו אבצה תא וניכה

 הנכות תועצמאב - םיליחתמל :רוציקב
 .טמ-חשה קחשמ לע תובר דומלל ולכות וז
 המרב תורחתהל ולכות - רתוי םימדקתמל
 יכלהממ תונהילו בשחמה לש ההובגה
 .םישדח קחשמ

 = 0 למ ל ל
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 ןתיא ינבאמ ןגנילרמ ןתנוי

 הרויה קראפ

 תליחתבש רואזונידב עגית אל םא *
 .ךב עגי אל אוה םג ,קחשמה

 הרוי הז ,היריו הלעמל לַע םיצחולשכ *

 *%42+*%>, >> < 7% ) )או א %

% 

 הלעמל ןוסכלא לע םיצחולשכ ,הלעמל
 .הלעמל ןוסכלאב הרוי הז ,היריו
 לוכי התא ,רוטפרב קחשמ התאשכ
 ץחולו ץפוק התא םא הובג ץופקל
 ,הלעמל
 לע םיצחול רוטפרה םַעי ץורל ידכ
 .הלעמל ןוסכלא
 הטמל לע ץחלת רוטפרב קחשמ התאשכ
 .קנזת זאו ,הטיעבו
 רוטפרב התאשכ םיביוא גורהל רשפא
 .שארה לע הציפק ידי לע
 רוטפרה םע ישילשה בלשה לש דוקה
 .א2100/000018 :אוה
 :אוה טנרג םע ישישה בלשה לש דוקה
 פז
 ץפוקש ןטקה רואזונידהמ רטפיהל ידכ
 .ץופקל ךירצ ,ךילע
 לע םינבאו םיזגרא ףוחדל רשפא
 .םיביואה
 לע םיצחול םיטוח לע תכלל ידכ
 .הלעמל ןוסכלא
 לוכאל דפקה ,רוטפרה םע התאשכ
 .םימעפל
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 התאשכ קר הרטמ לע תוריל רשפא
 .הילע תייובמ
 51487 + 6 קחשמה עצמאב םיצחולשכ
 :םיבצמה תא םיעבוק
 .20סאו 1זא-200%1 סט
 םתא לאמש וא ןימי + 6 םיצחולשכ
 .םכמצע ביבס םיבבותסמ
 + 0 םיצחול םא ךימנהלו היבגהל רשפא
 .הטמל הלעמל

 וילא וברקתת לא ,קוסמ םיאור םתאשכ *
 .הנואת היהת אלש ,ידמ רתוי

 ד 47 אז גז

 שיו ןורק לע התאשכ ןורחאה בלשב
 דע עבצאה תא ראשהו ג ץחל ,לושכמ
 ,רובעי לושכמהש
 לע תולעל ידכ לגנו'גה לש בלשב
 ,ךתחתמ תרבוע הדוספרהשכ :הדוספר
 הצור התאשכו הטמלו הציפק לע ץחל
 .הלעמלו הציפק לע ץחל ,השביל תולעל
 הצור התאשכ תושעל ךילע רבד ותוא
 .הדוספרל הדוספר ןיב רובעל

 הזז. ץעשאצ

 .הכיפה השוע הז 6 לע םיצחול םא *
 םישוע םהלש םסקה תאש םישנא שי *

 .ףורגאו המידק ,הרוחא םיצחול :ךכ
 לכ אל ,םיוסמ והשימ דגנ בוט שיא לכ *

 .םלוכ דגנ בוט שיא

 רוא ןב יעור

 1 קינוס

 :םיכסמה לכ תריחבל ףד חותפל ידכ *
 קינוסשכ דיימ ,קחשמה תא םיליעפמשכ
 ,הלעמל - ץוחלל שי ןולחהמ אצוי
 ךכ רחאו 4 רהמו ,הנימי ,הלאמש ,הטמל
 םיעמוש ןוכנ הז תא םישועשכ .ד האחד
 .השענ הזש םיעדוי ךכו עבטמ לש לילצ

 יוב םיינ

 ןונ ןב רפכמ בוכורוב תוער

 ( דא 2

 יאדכ ,םיסובב םימחלנשכ ,1-4 בלשב *
 לעמ היהי (ןגומה) הרוי אלש ןקחשהש
 גהל ידכ (ןגומ אלו) הרויש ןקחשה
 עגפנ אל םג הרוי אלש ןקחשה יכ ,וילע
 .עגפיהל לוכי הרויש ןקחשהו

 םינטק םיקלח 4-ל קלוחמ לודג בלש לכ =*
 יעיברה רדחב .םירדח םצעב םהש רתוי
 .םיסובה םיאצמנ ,בלש לכב

 2 סנילמרג

 הנגמ איה ,הביתה ךותב אצמנ התאשכ א
 עגונ התאש דע םיביוא ינפמ ךילע
 העבש וא השישב תעגפש דע וא ,ץוקב
 .םיביוא

 המכ תתל יאדכ ,ןושארה בלשה ףוסב <
 האמ םינתונ םא יכ ,םיפורגא רתויש
 םיפורגא .םייח דוע םילבקמ - םיפורגא
 .8-ו ג םירותפכה תרזעב םינתונ

 5 אד 1[ 250%

 תא גורהל ךירצ ןושארה ץעה תיבב *
 םע בגב וב םיעגופש ךכ ידי-לע ,דליה
 .בבותסמ אוהשכ גנרמובה

* 

 יא

 ספטל יאדכ אל ,ןושארה ץעה תיב ירחא
 בלשב קר) םיצעה תורמצ דע רתוי
 .(ןושארה
 תולעל ךירצ ,לודגה םגאל םיעיגמשכ
 ץופקל - ףנעל םיעיגמשכו ץעה לע
 קוידב לופי טראב זא .םגאל ונממו וילע
 .םגאה ךותב אצמנש יא לע
 לע תולעל רשפא ישימחה בלשב
 .ןתיא ףועלו םירופיצה

 1 א תאאצ

 בלשב .םיסונוב םע עטק שי בלש לכב
 םיעיגמו ,הלעמל אצמנ עטקה ןושארה
 דילש םיפדמה לע םילוע םא וילא
 דצמ ינשה ףדמל םיכלוה ,תונולחה
 םיצחול זא .ולש ינמיה הצקל דעו לאמש
 םיעיגמש עגרבו ,הלאמש םיצרו ₪ לע
 וב ₪ לעו 4 לע םיצחול ילאמשה הצקל
 ףדמ דועל םיעיגמ ,םיחילצמ םא .תינמז
 הציפקב הנימי םיצפוק ונממש הלעמל
 .םירבדה תא םיחקולו הליגר
 :(ןימיל לאמשמ) אוה יעיבר בלשל דוקה
 .בל ,סוכ ,הציפ ,בל

 דצמ ז ודדדז.א אז אתא[ גזע

 תוביתה תא םיחתופ ןושארה בלשב
 רשפא ינשה בלשבו ,תויכנוקה תרזעב
 חוכ ךל שי םא קר תוביתה תא חותפל
 תויבחה תא לגלגל רשפא זא .(עס/:ש)
 .ןתוא חותפל ךכו תוביתה לע

 1 תיבב יתוא וחכש

 לש רדחהמ םיאצוישכ ,ןושארה בלשב
 ץופקל ,לאמש דצל תכלל יאדכ ,ןיוק
 .תדוכלמה תא דידוהלו ףדמה לע
 לא ידמ רתוי ברקתהל אל וו!תוריהז
 המ תא ןודאהמ םיאיצומ וישכע .עשופה
 .תדוכלמב לופי בנגה זאו וב שיש
 היטבמאהמ איצוהל רשפא ,הצחרה רדחב
 רשפא .הצוחה הנממ םיצפוק םא םירבד
 קובקב לבקלו רויכה לא ץופקל םג
 איצוהל רשפא םיתורישהמ .בייש רטפא
 .היגוע
 לכ תא ףוסאל ךירצשכ) ישילשה בלשב
 םילועש ירחא ,(למשחה ירישכמ
 ףוסה דע טעמכ םיכישממ ,תוגרדמב
 .םיקיר םיפדמו ןורא םע םוקמל םיעיגמו
 יתלב) םירתס תלד שי ,לאמש דצמ ,ודיל
 .םינפב םיסונוב םע (תיארנ
 םלוס שי ובש םוקמב ,ישילשה בלשב
 ,םלוסל תחתמ תונחלושו הרקתב חתפל
 הלתמל םיכלוה םא קר תולעל רשפא
 ,וילע םילוע ,ןימי דצב רתויב בורקה
 םשמו ריקבש םיפדמל םיצפוק ונממ
 ןחלושל ץופקל ךירצ ןוראהמ .ןוראל
 ספטלו יעצמאה ןחלושל ונממו ןושארה
 גגה תיילעל םיעיגמ זא .םלוסה לע
 .םינושה םירזיבאה תא םיחקולו

 627 כ

 ְח



 ןדזול ןאירדא :בוציע

 ל א

 0-5 וה וששה רע וו -

 ה 6 6 5680 60/06 660 6
! 

 וי" ר-

 סלדיא דוד :תאמ
 םיניוצמ םירבד תוארל םיליגר ונחנא

 הזה קחשמה לבא ,ןאפימ םיעיגמה םירזומו
 ולכות .רחא והשמ אוה ביירד -הגמל
 חטשמ קחשמ לכ ומכ הארנ הז" ןועטל

 וחומב ,וארת .םיעוט םתא לבא - "ליגר
 רתוי דוע רזומ ינאפי תנכתמ לש רזומה
 .הרוק תמאב הז ןאכו - תורקל לוכי לכה
 לש םיבלש ךרד םוחלל אוה ןויערה
 ישיבג ףוסאלו תינלטקו תעגושמ תוליעפ
 - םתוא גישי 'גנארוא ןיטפקש ינפל חוכ
 וניכת וישכעו .בלש ירחא בלש הרוק הזו
 ילב ,םיצורית ילב ,יניצר עסמל םכמצע
 .םירוטפ ילבו תונולת

 תוליעפל רתוי חותפ הזה קחשמה
 ותואב םירחאה םיקחשמה ראשמ ךלשמ
 תליחתב .םהמ ןיינעמ רתוי הברהו םוחת
 שאה גוס תא רוחבל לשמל ןתינ קחשמה
 איה הרירבה .קחשמב שמתשת הב רשא
 לכב תוריל ךל תרשפאמה ,העובק שא ןיב
 ךל תרשפאמ אל לבא םינוויכה תנומש
 תרשפאמ רשא ,תישפוח שא ןיבל ,ץורל
 הריחב םג ךל שי .יריה ןמזב זוזל ךל
 תא ךקיתש יוצרו םיקשנ לש תיתלחתה
 תא לצפמ רשא 6₪84558-ה הבור
 בורקה ביואה לע תייבתמו יריה "תמירז"
 הלחתהמ רבכ טוסבמ היהתש ידכ .ךילא
 ךותמ תוליעפה תמיב תא רוחבל לכות
 ךל היהי .ןבא ומכ םישק םיבלש העברא
 ךל התיה אלש דיגת אל תוחפל לבא ,השק
 .הריחב

 ינש קר תאשל םילוכי ונלש ה'רבחה
 קשנ קר םהל שי קחשמה תליחתבו םיקשנ
 לכב םיקשנ ףילחהל רשפא ,ןבומכ .דחא

 ,לזמב ,םא .םתוא אוצמל איה היעבה - תע
 ךל שיש ןמיס ,ישפוח קשנ חולשמ תאצמ
 ידכ ללכ ךרדבש ינפמ ,לזמ הברה תמאב
 דימשהל ךילע םיקשנ תפסותב תוכזל
 רבד לכב הריתש טושפ יאדכ ,והשמ
 םה םא - עקרב םיצפח ללוכ ,הארתש
 ,והשמ םיריתסמ םהש יוכיס שי םיבהבהמ
 .סרפה תא ףוסאו םיסיסרל'םתוא ץצופ זא
 חוכ תפסותמ רתוי הוושש דיחיה ןולמיסה
 תא ךל הלעמ אוה .בלה ןולמיס אוה שאה
 ךל שי םא זא ,םומיסקמל תוחוכה לכ
 גרהנ התאש ינפל ותוא חק - תורשפא
 לכה ליחתהל ךרטצת וירחאש בצמ)
 .(הקחתהמ

 סשא5דגבא קחשמהש תורמל
 ,תינמז-וב םינקחש ינשל דעוימ 5

 .דבל וב קחשל ףיכש םיקחשמה דחא והז
 תוזוזתה לש הברה תומכה תוכזב הז
 .קחשמב תויומדה לש ההובגה תושימגהו
 ,ספטל ,ץורל לוכי ךלש ןכוס - רפוסה
 ,טועבל ,םיצפח קורזל ,ץופקל ,לוחזל
 בוביס תרזעב םיחטשמ לע קנזלו ץיברהל
 תוליעפה לכ םע .וינתומ לש "רופריפ"ו
 ןקחשש ירשפא יתלב טעמכ ךסמ לעש
 ןקחשה לש ויתועונת ירחא בוקעל לכוי
 דחא עוגפל םילולע םהשכ דחוימב ,ינשה
 .ינשב

 חול אוה קחשמב רתויב השקה עטקה
 תא רוצעל ידכ רצונ רשא יקנע קחשמ
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 קלוחמ חולה .ונלש בכוכה לש ותומדקתה
 הריתסמ ןהמ תחא לכש תוצבשמ 18-ל
 לעו ךילע םתוא ,םיינטש לושכמ וא היעב
 ליטמ טושפ התא .רותפל ךלש ןכוסה
 האיציל עיגהל ךתרטמשכ תיקנע היבוק
 תצבשמ לכ .הנותחתה תילאמשה הניפבש
 ךובממ :הנתשמ ,רחא רגתא הריתסמ
 המזאלפ ירודכב סלכואמה ימומרע
 םילושכמ ילולסמ ךרד ,תומצע-יפרוש
 םילודג םיסובל םיליבומה תועבצא יפייעמ
 ךילע ץפוקש ןטקה סובה םע רדחל דעו
 .תוחורה לכל ךתוא ףיעמו ץיפק ומכ
 לע תחנתו ינשה דצל עיגת םא !רהזיה
 תא אצמת - הנורחאה ינפל תחא תצבשמ
 לע תחנת .לולסמה תליחתב בוש ךמצע
 םע םחליהל ךרטצתו הנורחאה תצבשמה
 קר ןאכ שי .המרה ףוס לש יקנעה סובה
 ירדח םה אלה ,תורזועש תוצבשמ יתש
 םיקשנה ,הרוחסב םיאלמ םה - ףוסיאה
 דורשל הצור התא םא) םיינויח םהבש
 יתרמאש ומכ - ךירצ לבא ,(הזה קחשמב
 ילוא היה רשפא .םהילע תוחנל ידכ לזמ -
 "לכשמ לזמ רתוי"ל קחשמה םש תא תונשל
 ?2 ץורע ישארו פור ינד דיגי המ לבא

 ולכה ליכמ אד אא 585
 ירי יבלש ,המחול ,םיחטשמ לע תוליעפ
 םיטרסב רשאמ םידחוימ םיטקפא רתויו
 םלועב יוכיס םוש ןיא .גרבליפש לש
 ראשנ דוע המ .הזה קחשמב םמעתשתש
 אלל ?ותוא הנקו ךל ?קחשמה לע דיגהל
 .קפס לש לצ

| 



 ורמהקוטש ןליא רפסמ
 םשב קחשמ יתינק" :הוקת-חתפמ
 לע טלקומ קחשמה ."םיגרואה"
 ףסונב .שטניא 5.25 םינוטילקת
 תא ליעפהל השירד תמייק
 .בשחמב 4 ןנוב לע קחשמה
 ןנוכ אוה 4 ןנוכ בשחמב ונלצא
 .5.25 אוה 8 ןנוכו שטניא 5
 תדוקפב שומיש רחאל
 תשקעתמ ןיידע .\5516א \<8
 4 יזיפ ןנוכ לא תונפל תינכותה
 .הנגהה ללגב (שטניא 3.5-ה)
 לא תינכתה תא תונפהל ןתינ דציכ
 םיטוח תפלחה אלל ,₪ ןנוכ
 "?בשחמב

 הנגהה תוטישמ תחא
 תקתעה עונמל תוסנמה
 הנכותל תמרוג םינוטילקת
 ירוקמה ןוטילקתה תא שפחל
 תשפחמ הנכותה םויכ .ןמוסמה
 ינשב ןוטילקת ותוא תא
 תונשי תונכותב לבא םיננוכה
 תא הנפמ הנגהה תטיש רתוי
 .והשלכ יזיפ ןנוכל הנכותה
 לע "תומרל" רשפא יא וז הטישב
 ינפמ 458108 תדוקפ ידי
 הנכותהו תיגול תואמר יהוזש
 ןוטילקתה תא תיזיפ תשפחמ
 רותפל רשפא .םיוסמה ןנוכב
 םילבכ תפלחה ידי לע וז היעב
 הזכ טקייורפ עצבל לבח לבא
 ןכש המ .ןטק דחא קחשמ רובע
 תונפל אוה ,ןליא ,תושעל יאדכ
 וא קחשמה תא תינק הב תונחל
 תא תקוושמה "תבשחמ" תרבחל
 שקבלו ,ץראב "םיגרואה"
 .שטניא 3.5 ינב םינוטילקת
 היעבה תא רותפת וזכ הפלחה
 | .חצנל גוראלו קחשל לכותו

 0 .בזכואמ ןויצ ינבמ רהז ירמע
 | םעפ הנע זיוו ר"דש רכוז אוה
 = םיקחשמ ץראל ועיגיש והשימל
 ,ונ .םטסיס רטסמ הגסל םישדח
 ?םישדחה םיקחשמה הפיא ,ירמע לאוש

 .דבלב ינמז בוכיע ,ירמע גאדת לא

 ךדיב קיזחמ התאש ןויליגה תאיציל ךומס

4 

 יתש לאוש ביבא-לתמ עלס-רב ןולא
 רטסמ תכרעמל שי טיב המכ .1 :תולאש
 םאתמה תא הנקא םא .2 ?הגס לש םטסיס
 המכ ביירד הגמל םטסיס רטסמ תוטלק לש

 "הזה ינורטקלאה ןאגלבה לכ" |
 לכ לע בר עדימ אוצמל לכות

 רבכ םא .םהיתונוכתו םירישכמה |
 יאדכ ,טיב 8-ה תכרעמ לע ונרביד
 ודנטנינ תרבחב יכ ריכזהל
 תכרעמ חותיפ לע עגרכ םידקוש
 אל ונבתכש יפכ טיב 64 תב קחשמ
 רשקב .תוכחל הווש .ןמזמ
 םיטיבה תומכ - היינשה ךתלאשל
 והז םא - קחשמה תטלקב היולת
 היהי אוה ביירד הגמ הגסל קחשמ
 חתופ אוה םאו טיב 16 לעב
 טיב 8 םטסיס רטסמה תכרעמל
 דואמ יאדכ הרקמ לכב .דבלב
 "עבוכ" ותוא - םאתמה תא תונקל
 תטלקה תסנכה חתפ לע שבלתמה
 לוצינ רשפאמ אוהש ינפמ -
 ריחמכ וריחמו םיבר םיקחשמ
 לע הארת םנמא .דבלב תחא תטלק

 ךל תיארנ איהש יפכ ביירד הגמה || ה
 ךא ,םטסיס רטסמה יבג לע 7

 רבכ תטלקהש ךכב בשחתהב
 ?ער הז המ ,ךדיב תאצמנ |

 ךחגמ הילצרהמ רינ רמוע
 ןיאש \/12, 23-ב תבתכ" :ותאנהל 4

 !!יתיעט ךתעידיל זא בשחמל וירמ
 אוהו (ירוקמ) בשחמב וירמ יל שי |[
 .הבוט הקיפרג םע הפי קחשמ ח /

 בל םישת םא .יריקי רמוע
 תא ךדיב תעכ קיזחמ התאש הארת

 6 (לח\6 00% 6 636 ₪07 6 636 ₪0 9

 קר רוחבל לוכי התא) ךרדב םילושכמ קוצ ליג :תאמ
 הצרת םא לבא ,םילושכמ 10-ב
 תא לידגהל לכות ךייח תא תושקהל
 .(90-ל דַע עיגהלו םילושכמה רפסמ

 ,קחשל ליחתמ התא תרחבש רחאל
 לבקמ התא לושכמ רבוע התא רשאכ
 םא (עוציבה ןמז יפל) םיוסמ דוקינ
 דחא לע ץחול טושפ התא תעקתנ
 לושכמה תא ליחתמו םירותפכה
 .הלחתהמ

 עיגת ךיתומישמ תא םייסת רשאכ
 ימת ...וב תצפח ךכ לכש המל
 רשואב ןטק תיבב ויחת םתא .הינבגעה

 לגרש דע וא ,אבה קחשמה דע רשועו

 ותוא ךופהתו תיבה לע םכל ךורדת תינודז

 .פושטקה תיבל
 בהואש ימל ,ןכ יתעדל ?תונקל יאדכ

 שארה תא תצק םהב םיליעפמש םיקחשמ
 (תחתופמה היצנידרואוקה תא קר אלו)
 .הלעמו תעצוממ תונלבס ילעבלו

 ?הינבגע תבשוח המ ,םעפ םתבשח
 הז לע יתבשח אל ינא םג !?ןוכנ ,אל
 | .אוא]אא-ב יתקחישש דע םלועמ
 ינב ומכ שממ) תוינבגע םגש יתדמל
 =ש-4 לינשב לכה תושוע ,תובהוא (םדא
 .תועוט ...םגו ןבוהאב תוכזל

 רובעל אוה קחשמה לש יללכה ןויערה
 .ינשה והצק לא ךסמה לש דחא הצקמ
 תויבוק תוניתממ ךרדב .אלו אל ?לק עמשנ
 תולסורק םג שי ,םינוש םיגוסו םילדגמ

 קחשמ :קחשמ לש םיגוס ינש םימייק

 םיכסמה קחשמב .תרשרש קחשמו םיכסמ
 .קחשל ליחתמו ךסמ ,המר רחוב התא
 ךסמל רבוע התא ךסמ רמוג התא רשאכ

 קחשמב .(ילמרונ קחשמ לכב ומכ) אבה | םינוש םינוויכל תובבותסמש תורזומ
 רחוב םנמוא התא ,תאז תמועל ,תרשרשה

 רפסמ איה ךלש היינשה הריחבה לבא המר
 תא זיזהל טושפ ךירצ התא .םינוש םינמזבו
 .ךינפל חותפ היהי רבעמהש ךכ ןלוכ

 1 אם בו ינ :י1ו בז ריו.

 ךמצע תא האור התא םידחאב :ןקחשה ףוסאל ,םילושכמ לעמ ץופקל - המוד םידדצה אל םה לקשמ יווישו טרופס
 .לע טבממ םירחאו ליפורפב המ לכמ רהזיהלו לכואו היתש תויחפ וניא דחא ףא ,תושעל המ) ילש םיקזחה

 לש הנתשמ רפסמ שי בלש לכב
 יבגל הבושתה ./]2 34 ןויליג
 ומכ 12 23-ב הבתכנ וירמ
 11 ינפל רמולכ - תרמאש
 דואמ הברה ומרז זאמ .םישדוח
 סוניקואבו ןדריב ,ןוקריב םימ
 הסרגב אצי וירמ םגו יטנלטאה
 םייתניב ,קחשמ היה אל זא .ת6-ל
 8[50םשהז6 1+00] שסזאפ תרבח

 קוידב .שי וישכעו ותוא האיצוה
 אלו הנוע אל זיוו ר"ד וז הביסמ
 רשפא הפיא :ומכ תולאש לע הנעי
 הלוע המכ וא ,א קחשמ תא גישהל
 'וכו ץראל עיגי יתמ וא ,ץ הנכות

 םירבדו ןמזה לכ םינתשמ ולאה םירבדה -
 םינוכנ ויהי אל רבכ ילוא לומתא ורמאנש

 רוטקודל חולשל וכישמה אנא .םויה

 יתוא ךשמ אל דרובטייקס ןכלו (םלשומ

 המדאה ,ךשמ םא םגו םעפ ףא דחוימב

 אל זא - רתוי יתוא תכשומ דימת התיה
 ילא עיגהשכ .בר ןמז וילע ראשנ יתייה

 וב יתניינעתה אל םג יא אג כ קחשמה
 הלאכל תונלבס יל ןיא יכ טושפ ,דחוימב

 השולש םיינש ירחא לבא ,םירבד
 הככ ,ןכ) תשגלגהש יתנבה םיקחשמ
 הניא (תירבעב דרובטייקס םירמוא

 .ךכ לכ תיארונ
 םילפוקמ הריעזה הטסקה ךותב

 הריחבל םינתינ רשא םיבלש השימח

 יד אוה םלוכב ןויערה .קחשמה תליחתב

7 
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 לש היארה תיווזב הזמ הז םינוש םג

 .ומדוקמ דואמ הנוש ךסמ לכו םיכסמ
 ןה עצבל לוכי התאש תודיחיה תולועפה
 :לכל העיסנ ןבומכו תופפוכתה ,הציפק
 .םינוויכה

 הזה קחשמה תמאה תא רמול םא
 לע םייונבה םיקחשמ דחאו ףלא ריכזמ
 ףוסיאו העיסנ ,םילושכמ ,ןויער ותוא
 דמחנ קחשמה תאז לכב לבא ,ךרדב םירבד
 תצק קר ךירצ) דחוימב השק אלו דואמ
 הנוק יתייה תישיא ינא ?תונקל יאדכ .וןמז
 חוטב ינא יכ רתוימ ףסכ יל היה םא קר
 .גוס ותואמ םיקחשמ אלמ םכל שיש

 םכתא םידירטמש םיאשונב תולאש
 .ולאכ תולאש אל לבא - וילא םירושקו
 ,בגא .וידהו החריטה ,היולגה לע לבח
 תושדח תודמול תרדס רואל האצי הנורחאל
 .ונדידי וירמ לש ובוכיכב

 לש ירטו שדח חולשמ ץראל עיגהל רומא
 עודי אל ןיידע .םטסיס רטסמ הגס יקחשמ

 רתוי טרופמ עדימ הצרת םא .ןולא ,טיב 8 לבא ,וב ויהי םיקחשמ וליא תואדווב
 לכות קושב תומייקה קחשמה תוכרעמ לע תליחתמ רבכ ול תוכחל ליחתהל רשפא
 הבתכב ,םשו ואז? לש 22 ןויליגב ןייעל .ראורבפ

 7 - )כ

 ?ילש קחשמל היהי טיב
 תלעב איה םטסיס רטסמ הגסה תכרעמ



 22 לוהש
 קוצ רינו ץכ יזייד :תאמ

 טושפ רשא קחשמ עיגמ םימעפל
 ליזהל ךל םרוגו םייניעה תא ךל איצומ
 ₪4דדז.םדסגס5פ 1% - הפהמ ריר
 םימעפל .הזכ אוה 568
 דע םישק םקלח :םישק םג םיקחשמה
 קחשל ירשפא יתלב טעמכש ךכ ידכ
 םג שי לבא ,םהב
 ישוקהש םיקחשמ

 רמולכ ,הנהמ םהב

 םישק םהש לככ

 םיביצמ םה רתוי
 םירגתא דועו דוע

 ,םעפ בושו - ןקחשל
 דדו דס 5
 .הזכ אוה

 הטקשו הנידע הלחתהב ליחתמ לכה
 תשגרהב עוקשל ךל תנתונ טעמבש

 ךמצע תא אצומ התא .תפיוזמ ןוחטיב
 ילעב םיריזרזחו םיחרפ אלמ ,ךר עטקב
 אל לדתשמ התאשכ ,םילסלוסמ תובנז

 םיכבתסמ םיניינעה ,בובח .ןרופיצ רובשל

 יבצ ןונגפסב םיקחשמב ומכ - תוריהמב

 לש םיגוס המכ ךלומ םיבצומ ,ה'גנינה

 רובעלו דורשל ,חצנל ךילע םתוא םיביוא

 לש טעמכ תיפוסניאה תומכה לומ .בלש

 תויעדרפצ תויומד יתש תובצינ םיביוא
 ,התא רמולכ ,ןה - ןהיתועונתב תולבגומה

 תכמב וא תשלושמ הציפקב ביגהל תולוכי

 לסחמ ביואהש ינפל עגר .הליגר ףורגא
 ץחמ תכמ ךילע תיחנהל הסנמ וא ,ךתוא
 תא ליעפמו בשחמה ברעתמ ,הנורחא

 ,הלודג לענ תכמ םג תוללוכ תוכמה .תיפוסה הכמה תייצמינא
 דואמ תויולת ןהו ,'וכו ןזרג די ,תכתוח לגר
 היינשה רירבשב ביריה ןיבל ךניב קחרמב
 בשחמהש לבח תצק .תיפוסה הכמה ינפל
 ראשנ התאו וז הנורחא הכמ לע טלתשמ
 עגרב אקווד קחשמה לַע הטילש רסח
 .הז עירכמ

 הנושארה המרה תא תיצימש ירחא
 המרב :ךישמהל ןמזה עיגה הלילקה
 קומע שלוג ךמצע תא אצומ התא היינשה
 ,(ןטקה קסיד וברוטל הבר הדות) רוב ךותב
 לכלו חוכה לכב הכמו ץיברמ התאשכ
 ךיפתכו תוהובגה ךילענ תרזעב םינוויכה
 דחא ףא לבא ,השק תצק הז .לזרב תופוצמה
 .טמוקמה וחצמ לע העיז תצקמ תמ אל דוע
 ךלש קסידה תא טוונל אוה ןאכ רופיסה
 תולקמ ומכ תונווגמ תודוכלמ ןיב
 םירבכעו םידח םיררוואמ ,םידדוחמ
 רפסל המ הברה ןאכ ןיא .םיטנגמ םיאשונה
 תויומדהו ,םוח אוה עקרה ,יפרגה דצה לע
 ךכ לכ תוטעמ ןה תוינועבצה תוימדקה
 םצעב .המרה תא הברהב תונווגמ אל ןהש
 תויהל לוכיו ,השק ךכ לכ אל וזה המרה םג
 : םתס ורצונ תונושארה תומרה יתשש ללכב

 תומת םאש ינפמ ,םינקחש ןבצעל ידכ
 תומת התא - ונילע ךומסו) ישילשה בלשב
 םעפ ןתוא רובעל ךרטצת (ישילשה בלשב
 ...רחא םעפ רחא םעפ רחא

 תישילשה המרה ינפל ךל דיגנ םא
 לכל וישכע קקדזת התא" :ומכ םיטפשמ
 רובעת אל תרחא ,ךלש תוזירזהו תלוכיה
 לזמו תוריהמ תובוגת קר" וא "המרה תא
 רוויח היהי ןיידע הז ,"וישכע ךל ורזעי
 ךכ לכ ,ריהמ ךכ לכ אוה הזה בלשה .ידמ
 שיגרת חטבש דע ירטסיה ךכ לכו יתייעב
 םיטסידונ רפכל עלקנש רמוכ ומכ לכסותמ
 ןיינע ידקומ ףקומ ,להובמ ,םומה -
 .םדוק לכתסהל ןכיהל עדוי אלו םילבלבמ
 ריטממו ררחסמ בצקב לגלגתמ ןאכ לכה
 םינפלמ ,לאמשמ ,ןימימ תויעב ךילע
 תונטק תויומד תרבחב גהונ התא .רוחאמו

 ךתוא ריהזמ םנמוא בשחמהו תושפוטמו
 הרוק לכה לבא ,ברקתמ םוסחמ לכ יבגל
 ,ץופקל טילחמ התא םאש ךכ לכ רהמ
 תאז תושעל ךילע - קומחל וא ףפוכתהל
 .דואמ רהמ ,רהמ

 ךרובע דחוימב הניכמ תיעיברה המרה
 .םישחנב סלכואמה ךובמ לש הנבמ ןימ
 םירוחב םירג םיביבח םישחנ םתוא
 ןיב םיקילחמ םהו ,ךובמה תורְוקבש
 ךירצ ןאכ םג - םירצה ויתונורדסמ
 לע בכרל םג רשפא ךא ,רהמ טילחהל

 זק ה 6 5
 44 ג

 עיגהלו ךובמב םדקתהל הרטמב םישחנה
 תא קפסמ אל הארנכ ימתס ךובמ .האיציל
 ןכל ,קחשמה יתנכתמ לש יטסידסה רציה
 תוערפה ראשו םימוסחמ ,םיצוק שי ןאכ םג
 - ךתוא לישכהל םיתמו ךכרדב םידמועה
 קחשמה לש רתויב ירגתאה קלחה והז
 ןומזתו הדוקנ לש תונקייד ןאכ םישורדו
 .ךכ שוריפב .היינש יקלח לש

 ,עיגמ קחשמב רתויב רזומה עטקה סרפ
 וא) התא וב ישימחה בלשל ,קפס אלל
 לע הרזומ תרנצב טש (ךלש עדרפצה
 הכותבש העוב תפדור ךירחא .םי עונפוא
 תולוכי בוטה הרקמבש ,תובבותסמ תוברח
 הברהל ערה הרקמבו םיינשל ךתוא קלחל
 תוריהמ לע רומשל אוה דוסה - רתוי
 רתוי טאלו םירשיה םיעטקב רהמ) השימג

 ינפל דחא דעצ דימת תויהלו (תוינפב
 .העובה

 לש המר ירחא המר - ךישממ הז ךכ
 ,האלפנו תינועבצ הקיפרג ,ירגתא רודיב
 תויומכו ללכה ןמ תאצוי תויקחשמ
 קחשמב .תויתריציו םוכחת לש תוירחסמ
 ךל הכחמ המ עדוי אל םעפ ףא התא הזה
 יתש דועב לקתית המב וא ,הניפל רבעמ
 הבשחמ ןומה ןאכ ועקשוהש רורבו ,תוינש
 תונכת ,הקיפרגל עגונה לכבה ןמזו
 רשפא יא טושפ הקיפרגב) תונויערו
 ךא המיהדמ תוריהמה ,םימגפ אוצמל
 .(האניק ידכ דע עצקוהמ קחשמהו הקלח
 ךתוא בזכאל לוכיש דיחיה רבדה
 דד או 41405 זא ₪4171.01035-ב
 תויבצק תוניגנמה - תולוקה תוכיא אוה
 בצקל האוושהב לבא ,בוט תועצובמו
 תוראשנ ןה ותוריהמו ותוכיא ,קחשמה
 .ונרעצל ,רוחאמ קחרה

 ךרואל םירורב קיפסמ ונייה אל םא
 קחשמ אוה 847111.2108מ₪58 ,הבתכה
 רתוי ,ןבצעמ רשאמ קבדמ רתוי .עגשמ
 םיקחשמה דחא - דיחפמ רשאמ קילדמ
 טלחהבו ודנטנינ רפוסל רתויב םיבוטה
 .רתויב השקה
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 .םלועב ץופנה ינופואירטסה לוקה סיטרכ *
 ,םינופואירטס לוק יצורע 22 *

 .(רזייסיטניס) תינמז-וב םילכ 22 תעמשהל
 הטלקהל אזו ל רוביח תורשפא *
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 תריציל ,תיעוצקמ הידמ יטלומ תנכות *
 .תונולח תביבסב תויביטקארטניא תוגצמ
 < .ליכמה 6 ןוטילקת - דחוימ סונוב +
 ללוכה ,האלמ הידמיטלומ תידפולקיצנא
 ,ואדיו יעטק ,תונומת ,םיטסקט
 .לוק יעטקו תופמ ,תויצמינא
 ,תוינוכמה ץורימ - םיפירטמ םיקחשמ 2 +
 .םלוטה תא שבכש קחשמה-םילולמנו

 'ש 5 'ש ל6......:ריחמ

... *.*,.*.. 

- 7 
 ל ו
7 

 ו ו. "ל -."-  7%". ,- "ר"א ה"בל" "כ <";"ס' של ]%
 ה ו א א הל ד ו יל ו" גו א ו ג ל ג ו ול "זוג ל רו כ כ ז כ ו כ ר'ר .גיצ" הת'ר גו ד ז'ג ל "ו וגז רש כ לש א ו ג ה גר ו" ג "ג'ו ו ו ו ו ו ו "ו ו. ו 0 יב יידו יויו

 נייל '. <, 5 --* < "< ל "רכ"חל. "טי "ס" סר ב"ש" ו 'ג ו וו וא 5":
 ירו
 יי. ו ' רוז . וע ,רוה . וו. ומ וע. זי . וורו יי וי -יב רו .י .ו. < = .5.י.+ וו " וצג'. * שא " מ. י.ש '.י.י גי יי יויו יל"
 ...... - = 4% 5. "ל

 ו

/ .. 
 ל" %*

 קוו כככ ו רהיטי וורור רו ור ר ר כו ל 7 רש ג כ ו ק-ק:סתחאו גא= אוז ו .דאואסוה
 ו ל 0
 2 תלכררכקללכלרלכלללעלללל

 יי ל לכ ל ל ל ל וכ 2 ל רכבל

 ,5.8 16 ,(563) הלופכ תוריהמב (00-אסאו ןנוכ ללכ |[ = 292972722
 0 ,(/סוס6 45664) לוק יוהיזל הנכות 00 /(563) יפכ תוריחמב (12- 0 .
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 ימלשורי לאירא :תאמ

 ,םיבר םיבנג םימייק תומלועה בורב
 םקלח ,חצרו תומילא ישעמל םיטונ םקלח
 ליעוהל ידכ םהיתונוכתב םישמתשמ
 םיינע םירענ םה םהמ םיברו םהירבחל
 .םיבנג םלוכ - ןיידעו ,לוכאל ידכ םיבנוגה

 םיעיגמ אל תודיחיב םילעופה םיבנג
 םילעופה ולא ומכ םיגשיה םתואל
 - תודוגאל םיפרטצמ םיבר ןכל ,תוצובקב
 תורטמ תויהל תולוכי ולא תודוגאל .םיבנג
 רפסמ םהל שי תאז לכב לבא תונושו תובר
 בור הלחתה רותב .תופתושמ תונוכת
 םיוסמ קלח ןהירבחמ תושרוד תודוגאה
 ,הדוגאה תולועפ ןומימ םשל םיחוורהמ
 וא הדוגאה ינכוס לש םרכש םולשתל
 תפסונ הדוקנ .גיהנמה לש וסיכל וליפא
 םיתוריש הירבחל תקפסמ הדוגא לכש איה
 יגיהנמ .םתוא החיטבמ תוחפל וא ,תובטהו
 שקפלו רבח לכ ןמזל םילוכי םג הדוגאה
 ,ידיימ ךרוצ לש בצמב םיוסמ תוריש ונממ
 תויתרגיש ןניא וליא תושקבש תורמל
 .הכומנ תורידתב תומייקתמו

 תודוגאל תורצק תואמגוד רפסמ הנה
 תקפסמה הדוגא איה אלמה קשה :םיבנג
 תנתונו םיבונג םיצפח ונקיש םירחוס
 הרומתב .ול םיקוקזה םירבחל ידוס הסחמ
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 " צו .

'- -8 

- . 

 מ.

 ימולשתל םיחוורהמ 10% תשרוד איה
 .גיהנמה תסנרפו םיזכרמה תקזחא ,דחוש
 ישעמ הדוגאה תנגראמ תוקוחר םיתיעל
 הדוגאב .גיהנמה םע דחי םילודג דוש
 ילעב םהמ םיטעמ לבא םיבר םיבנג םירבח
 .שממ לש ןויסינ

 תלעופה הדוגא איה ךלמה ילייא
 םינמואמ םיפוצ םה הירבח ,רעי תכלממב
 םירוזיא יופימ לש תומישמ םיעצבמה
 תוצלפמ רותיאל תוברוח תקירס ,םיחדינ
 םה ללכ ךרדב .םיטלמנ םיעשופ תאיצמו
 םתדובע רובע תרוכשמ םילבקמ
 ,הדוגאל הנממ 10% שירפהל םישקבתמו
 .דויצ תריכשו תופסונ תומישמ תאיצמל

 המילא הדוגא איה םימודאה םיבהלה
 .היתורטמ םשל חוצרל ססהת אלש ,דחוימב
 תונמאנ קר הב םירבחהמ תשרוד איה
 רפסמ .הדוגאה תודוס תרימשו תטלחומ
 םירחבומ םישנא םה ולא ךא ,ןטק הירבח
 .עפשב דויצו קשנ םהל תקפסמ הדוגאהו
 םיחלשנו יאנידרס תחפשמל םיכייש םה
 החפשמה יביוא לצא לוסיח תומישמל
 םייאמה חוכ לכ םיעיתרמו הידגנתמו
 אלל בונגל םהל רתומ הרומתב .הילע
 .םהל תרזועו םהב תכמות הדוגאהו הלבגה

 ךרטצי הדוגאל ףרטצהל הצור בנג םא
 תודוגאה רחבמ תא ול עיצהל ם"השה

 יק ח ש מ

 ם יד יק פ ת

 רוציל בנגה טילחי םא .הביבסב תולעופש
 ררבל וילע היהי ,תודוגאהמ תחא םַע רשק
 תא ףפואה תוידוסה הטעמ תא רובשל ךיא
 ינפב הקתפרה תויהל לוכיש המ ,הדוגאה
 חלשת ,רשק רצוי בנגהש עגרב .המצע
 דבוע אל בנגה םא ואדוויש םינכוס הדוגאה
 וז הקידב רבוע אוה םאו היביוא ליבשב
 הלבק ןחבמ ונממ שורדל םינכוסה םייושע
 וירושיכ תא דימעיש ןחבמ - הדוגאל
 ולאכ םינחבמ) תפסונ הקידבל ותונמאנו

 ו

 רוחבה אוה ?ימלשורי

 ג |

 םיטקרטסנוק לע תרדהנה

 חלש אוה םעפה .29 זיווב

 הנוש אשונ לע הבתכ ונל

 תודליג :תוחפ אל קתרמו

 !םיבנג

 םירבח רבכש םיבנגל םג םיתיעל םיכרענ
 תוחיטבה םשל הקידב ןיעמכ ,הדוגאב
 .('וכו

 לככ רתלאל ם"השה לוכי וז הדוקנב
 ןחבמה תא רבוע בנגהשכ ךא ,הצריש
 לכ וילע םילח הדוגאב רבח תויהל ךפוהו
 תויוכזהו תולבגמה ,תובוחה ,םיללכה
 בנג רפמ םא .הדוגאה תשרודו הקינעמש
 דואמ ריבס - ספתנ אוהו םיללכה דחא תא
 םיעשופל םג - הרמוחב שנעי אוהש חינהל
 .דואמ םישקונ םה םיתיעלו םיקוח שי
 ךרדב היהי שנועה הלק הריבע לש הרקמב
 לבא ,תויוכז םוצמצ וא תובוח תפסוה ללכ
 עצבל שרדיהל לולע אוה הרומח הריבע לע
 קלוסמ תויהל ,לומגת אלל השק המישמ
 אלממ ידי לע חצריהל ,תותימצל הדוגאהמ
 ,םיבר םישנוע דועו ידיתעה ומוקמ
 עצבמ אוה םא ינש דצמ .םינושו םייתריצי
 לוכי אוה החלצהב ויתולטמ לכ תא
 תוירחא ,דמעמ שוכרלו הדוגאב םדקתהל
 אל הזכ םודיקש ןבומ .תושדח תויוכזו
 וא ,הבר הדובע שרודו םיימשהמ לפונ
 הסונמ בנג ,ףוסבלו .םיגיהנמל בר קוקיל
 ,ולשמ הדוגא םיקהל תוצרל לולע דואמ
 .בר דויצו םיעצמא ,ףסכ ךירצמ רבדה ךא
 םינכומה םיבנג רותיא לע רבדל אלש
 .הדוגאל ףרטצהל

 ₪35 שכ



 רביל יעור :תאמ

 וליפא תעכ ,עגרל םתצפקש בוט ,הא
 הפמ ךלה וישכע שממ ,ןמז תצק יל שי
 ,בגא .ררמצמ רופיס יל רפיסש ביבח רוחב
 ןיעה קדנופ לעב דרוג ינא ?ינא ימ םירכוז
 ורופיס ,ןכ ,הא ?יתייה אופיא ,בוט ,הקוריה
 סופיט אוה הזה רימיזאק .רימיזאק לש
 ורבח םע םימותי תיבב לדגש םותי ,ןיינעמ
 הנידמה יבשות םהינש ,סירות בוטה
 המשו תרתסנ הכלממב הינומרה תארקנה
 .טפולנבייר

 הב הלפא הכלממ איה ,וזה טפולנבייר
 - תוצלפמ םה תונידמה לכ לש םיטילשה
 ךא ןיינעה לש יתצלפמ-יזיפה ןבומב אל
 ןיב דוע םניא םקלח .תוצלפמ - תאז לכב
 םידפרע םקלח (םיתמ לא רמולכ) םייחה
 ישנא - רימיזאק לש ורופיסב ומכ - םקלחו
 .באז

 רפסב עיפומש) הז רופיס השעמל
 "תוצח בל" םשה תחת טפולנבייר תרדסמ
 רפיס רופיסה תא יל רפיסש הזש הארנכ -
 האיצוהו המגרית בוצימ תרבחו ,המכ דועל
 באז שיא לש וייח תא הארמ (תירבעב רואל
 שיא" הזכ רבד םייק םא - יסופיט אל דואמ
 .באזה שיא לש ותואר תיווזמ ,"יסופיט באז

 ךשמב לודג רמזכ הלגתמה ,רימיזאק
 - באז שיא) הנידמה טילשב םחלנ רפסה
 ,הרמיזה תורחתב וחצנל חילצמו (?םירכוז
 חצנמ הינומרה אוה המשש הנידמבו
 .הנידמה טילשל ךפוה הרמיזה תורחת

 יתחכש - יל וחלסתש הווקמ ינא ,ספוא
 .באז שיא אוה םג ,רימיזאק :והשמ רפסל
 הללקה תא שרי ונממ ,ויבאש בשוח אוה
 םישנא ףוקתל ול תמרוגה תיארונה
 טילשה ,סואילק אוה אלמ חרי תולילב
 דחא ותואו ומצעב באז שיא - יחכונה
 ,ונ .ריעצה רימיזאק לש ומיא תא גרהש
 ,בוט !?אל ,המ ?םיניבמ םתא וישכע
 :;ךישמנ

 םא) זאק שגופ ,הלודגה תורחתה ינפל
 ,סאקול ןוקראהב (ךכ ול אורקל יל ושרת
 םגש ןבומכ ,הינומרה תנידמב יתדגא רמז
 לכל הסנמ ןוקראהו באז שיא אוה סאקול
 םילשהל רימיזאק תא ענכשל רפסה ךרוא
 לכב ברסמ ריעצה .המויאה ותלליק םע
 לעו ותוישיא לע רתוול ןכומ וניאו ףקות

 3% כ

 תבייח הז ןיעמ ךבוסמ רופיסב .ותוישונא
 תורחתה רחאל םנמואו ,השיא תויהל םג
 םע ןתחתמ אוה רימיזאק חצנמ הב
 תעדוי הניאש היפהפי הרוחב ,הנאילו'ג
 .הלעב לש ויתויעב לע רבד יצחו רבד

 איהש חוטב יתייה רפסה ךרוא לכל
 יניא לבא ...הנשד החוראכ הייח תא םייסת
 דיגא אל זא ,ףוסה תא םכל סורהל הצור
 .היבגל תפסונ הלמ םכל

 תיסחי ,בוט יד ףוסב םייתסמ רופיסה
 באז ישנא םה םירוביגהמ יצחש הזל
 - ומצע רפסה ,םכסל םא לבא ,םיעשורמ
 תרדסב יעיברה רפסה בגא אוהש

 הרוצב בותכש בוט רפס אוה - טפולנבייר
 תא ןיבהלו תוארל וצרית םא .והשמ תיטיא
 תאז שיחממ רפסה ,באז שיא לש וייח
 שיא םעפ יתייהש אל .דואמ הבוט הרוצב
 .הריווא ןתונ תמאב רפסה לבא ,באז

 ,ילש קפלדה תא ןקתל הסנמ ינא עגרכ
 ,וילע םכל יתרפיסש ביבחה רוחבהש רחאל

 | | פיס | םיצירח ריאשה

 - ץעב םיקומע
 אוהשכ קפלדה

 תויהל ארונ - בזע
 ?אל ,באז שיא

 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 הילע םירבדמש תויומדה תחא
 םיבהוא אל םינקחשה בורו תוחפ
 יכ ,לבחו ,ןהכה איה דחוימב קחשל
 .דואמ תניינעמ תומד תויהל לוכי ןהכה

 ןהכה לש יומידב איה הנושארה היעבה
 לש רייארפה אוהש םיבשוח םלוכ -
 .ברקה ירחא םלוכ תא אפרל ץרש הרובחה
 תוחא"ה לאכ וילא וסחייתהש יתעמש
 םירידנ אל תמאבו .הצובקה לש "הינמחרה
 ,תומד ורחב םלוכש ירחא םהבש םיבצמה
 .".ןהכ םיכירצ ונחנא ,עגר" :ץייצמ והשימ

 .ןהכ קחשמו ענכנ דימת והשימ זאו
 םדוק ,הזכ תויהל בייח אל ללכב ןהכ

 ךרדב .םינהכ לש םיגוס ןומה םימייק לכ
 לש לא לכל ןהכ לש דחא גוס שי ללכ
 .עבט תוחוכ לש םינהכ המכ דועו ,םלועה
 ןהכ :ול םידחוימה תוחוכה תא שי ןהכ לכל
 העיגפל סונוב לבקל לכוי המחלמה לא לש
 תיחשמה ילכ - המחלמה שיטפ לש קזנלו
 תוהובג תוגרדבו ,המחלמה לא לע בוהאה
 .ומצע שיטפהמ םיקרב חולשל וליפא רתוי
 לוכי ,לשמל םירדנקה עזגמ ןהכ ,רחא ןהכ
 ררועתהל "םיניינעמ" םיצפחל םורגל
 .וסיפ ךותל "םמצע תוחוכב" לופילו םייחל

 תויהל תובייח םלוכל אל ,הזמ ץוח
 .יסאלקה ןהכה לש קשנה ילכ תולבגה
 לכוי המחלמה-לא ןהכש חינהל ריבס
 עבטה ןהכשו ,םינזרגו תוברחב שמתשהל

 םינהכה דחא .תכתמ ילכב שמתשי אל
 היה לוכיש םייחה לא ןהכ היה ונרצי ונאש
 רומא היה ליגר ןהכש םיתמ-לא דימשהל
 השיג שי ןהכ לכל ,ךכל רבעמ .שרגל
 רצוויהל לוכיו םימסק לש תרחא תורפסל
 ימסק תא ללכב ןיא םיוסמ ןהכלש בצמ
 ןהכה תומדל ןיינע ףיסומ הז לכ .יופירה
 ןהכה תומדמ דואמ הנושל התוא ךפוהו
 תויהל לוכי יסאלקה ןהכה םג .יסאלקה
 ול שי לכה ירחא - הקזחו תניינעמ תומד
 .הבוט ברק תלוכיו םיקזח םימסק

 קחישש דואמ םסרופמ ןהכ ,המגודל
 ,ןכ .ןמשה ןוירלב :םינש רפסמ ינפל יבא
 ליחתה הז .ןמש היה אוה ,דיגהל המ ןיא
 רמגנו לקשמה תלבטב תחדובמ הקירזב
 והז .שודק-רשב לש וליק םישימחו האמב
 תא לחה ןוירלב .הירוטסיהב "לודגה" ןהכה
 םילספס ינש ספתש דמלתמ ןהככ וכרד
 זא רבכ .קדצה לא ,ןוירלא ינהכ רדסמב
 םילאה יכ הארנו הלודג ינמיס הארה אוה
 תפוקת תא םייס וב םויב .דואמ ותוא ובהא
 תא לצנל ןוירלב טילחה ותודמלתה
 תורטמל ול וקינעה םילאהש תונורשכה
 ןידוא לש םתרובחל ףרטצהו ,קדצה
 רייסה ןוגארא ,ןידאלאפה ןירולפ ,םסוקה
 םיברה םהידודנב .רבדמה רייס דראלטנסו
 קדצ ,גושגש ,םולש ןעמל השימחה ומחלנ
 הרהמב ךפה ןוירלב .ברעה תחוראו ימלוע
 ותזועתו וביל ץמואו הרובחה גיהנמל
 ימסקו ותמכוח םע בטיה ובלתשה ברקב
 יופיר יכרצל .ולש םיינלטקה הפקתהה

 יק ח ש מ
 ו ל פח -=

, 

4 

 ילכו םייוקיש לע ךמתסהל ףידעה אוה
 .םהינימל שדוק

 גישמ ןירולפ היה אל ןוירלב אלל
 ןוגאראו ,תידגאה שדוקה ברח תא םלועל
 וילא עדרפצה בצממ םלועל ץלחנ היה אל
 ,(לסוח) ןבצועמ םסוק ידי לע תועטב לטוה
 ינשמ תחרוב הרובחה התיה אל םלועלו
 ןאדאמוא םויאה 'ץילה לש רמשמה ינוקרד
 רוע יפגמ ןוירלב קליח ןכמ רחאל עובשו
 ןהכ םג היה ןוירלב .(ריעה יינעל םודא
 היה ןתינ ברע לכו םייוליבו םייח בהוא
 םע .ריעה תודעסמ בטימב ותוא אוצמל
 םייותשה וירבח תא ררוג היה רחשה תולע
 וילע הרסא ותדש ללגבו םהלש קדנופה לא
 .ותש םלוכשכ לכא אוה לוהוכלא תותשל
 שאר תויהל ךפהו הנוהכה םלוסב הלעשכ
 םיגהונ ויה לאה ןוירלאו אוה ,רדסמה
 ולא םע שיא תודיח יקחשמ קחשל
 ןוירלב .חצנל ןוירלא ול ןתונ היה םיתיעלו
 לוסיחו הבוט החורא רחאל 84 ליגב תמ
 ןוירלב לש ותבצמ .ןורחא דחא 'ץיל
 ריעבש שודקה ןוירלא תייסנכב תמקוממ
 ינהכ םיגהונ םויה דעו היראלאו הריבה
 רבקה לא ותומ םויב לגרל תולעל רדסמה
 .תחא הפוצר הממי םביל תא דועסלו
 .ןוירלב תדועס ארקנ גהנמה

 אוה - ןוירלב הכז דובכ הזיאל ואר
 תומד תויהל לוכי ןהכש היחה החכוהה
 תויומדה לכ ומכ תיביטקאו תניינעמ

 = 31 שואה



 ייפ הל ןגרומ םע תוחיש
 ענרב רואיל רעס-ןב ןרע :תאמ

 הרידב הלצא ונבשי ינאו רואיל ןגרומ
 ותקהלו רואיל - דואמ ןיינעמ יוליב רחאל
 לומ םהלש הנושארה העפוהה תא ונתנ
 .הקהלל וירבח לש רפסה תיב תבכש

 הקיסומ יעטק ונגינו ובשי םיינשה
 לבא ,ףיכב יתבשקה ינאו ובהא םהינשש
 םיעטק הברה ויה אלש ןייצל בייח ינא
 (רואיל לש רזומה ויוניכ) ןוענרב ,ולאכ
 ןגרומ וליאו זייונו יביטנרטלא קור בהוא
 המייא איה לבא ,דבכ קור םיבהוא ינאו
 ינאש המ ןגננ"-ש וילע
 ינאש המ ןגננש וא הצור
 .םיכסה אוה זא ",הצור
 יתעמש םייתעש ךרואל
 םיעטק םירזחשמ םתוא
 ₪ :םיבהוא םהינשש תוקהלהמ
 ₪[ אוזדד 1.1סה ,אוגאסוא הא
 .תח ג ₪1. 1גא1-ו

 תא דירות ,רואיל*
 םע הצרא ,ןגרומ .הרטיגה
 'ופחיר' םהינש) .סבה
 םיבתכמ יל שי (םתאנהל
 ".ךליבשב

 הביגה ".ןעתו ינב לאש"
 טפשמ הז ,תבנג" .ןגרומ
 .רואיל הילע חרצ "!ילש
 רביד רואילש הטילחה ןגרומ
 איה זא םויהל קיפסמ
 .ויפ ביבס רתימ 'הרשק'

 |[ ?לעתהל יקיספת"
 יתשקיב ",ילש םירבחב
 לקלקמ" ",ךתוא רקבל וקיספי םה" הנממ
 תא הררחישו ןגרומ יתוא המישאה ".דחא
 .רואיל

 .תיניצר היעבב ירעי יאתינ ,ייקוא"
 איצממ אוהו ההובג הגרדב םסוק אוה
 טילחה ולש ם"השה לבא .םיבר םימסק
 םתוא ךפהו ידמ םיקזח םהמ קלחש
 תעדל הצור אוה .תירישע הגרדמ םישחלל
 ".הז תא תושעל ול רתומ םא

 אל התא םסוק רותב .ךכ לכ אל ,הא"
 הגרדל רבעמ םישחל איצמהל לוכי
 .ריכמ התאש םימסקה לש תילאמיסקמה
 הגרדמ םימסק ליטהל עדוי אלש םסוק
 הבישה ".ולאכ איצמהל לכוי אל תישיש

 %- 38כ

 .ןגרומ
 ןפואב" ,רואיל ברעתה ",עגר לבא"

 םסקהש טילחהל ם"השל רתומ יטרואית
 ותוא איצמהל ןתינ היה וליאש דע קזח הכ
 םסקה תא לוספל זאו ,10 הגרדב היה אוה
 רקחמב החילצה אל תומדהש טילחהלו
 ".הלש

 לבא" ,ןגרומ ול התנע ",דואמ קדוצ"
 ?הלאשממ רתוי קזח םסק הזיא ינש דצמ
 לכב .תיעישת הגרדב קר איה םא וליפא

 ם"השב יולתו דואמ ךבוסמ בצמ הז ןפוא
 התא ,ומלוע תא להנמ אוה הב ךרדבו ךלש
 תוביס ךל קפסל ותוא חירכהל לוכי קר
 ".וישעמל תוינויגה

 ששחמ ,םיינשה תא יתדדוע ",רידא"
 םלש ףסוא שי לקניפ רהזל" ,ןגנל ורזחי ןפ
 .א :דואמ תובוט תולאשו ,תולאש לש

 ךיא זא ,לזרב לע קר העיפשמ הדולח
 ?תוכתמה לכ לע העיפשמ הדולח תצלפמ
 לע עיפשת םוי רוא תיילשא ךיא .ב
 םיתייצמ םינוקרד םאה ,ג ?תמ-לא
 ןתינ םאה ןכ םאו ?םיטילש םינוקרדל
 .ד ?דחא לש הילשא תרזעב םהילע דובעל
 המדאה תא ררופמ אל רוחש רודכ המל

 ענכשל ןתינ םאה .ה !הזכרמל לפונו
 לסחל ןתינ םאה .ו ?הצונ יל תתל סקינפ
 ינפל תחתמ לא הקתעה ידי לע רוחש רודכ
 הלחא ?הא ?םירחא םירוצי םע המו ?המדאה
 .ששחב דדועל יתכשמה "?אל ,תולאש

 .א :ול הנענ אוב" .ןגרומ המיכסה ",ןכ"
 רוצי איה הדולח תצלפמ
 .התדולח ןכ ומכו ,םוסק
 .ב .תעדוי ינא ?ןבצעמ
 ןוגכ יתנובת אל תמ-לא
 עפשוי אל ,יבמוז וא דלש
 הז המ ןיבמ אל אוה .ללכ
 תמ-לא לבא .הילשא
 לגלגל ץלאי דפרעכ יתנובת
 וא םישחל דגנ הלצה לוגלג
 בורמ ותרכה תא דבאל
 קוח לכ ןיא ,אל .ג .'הנומא' |

 תייצי ןוקרד יכ רמואש
 לבא ,ונממ רגובמ ןוקרדל
 הילשא .ודבכי טלחהב אוה
 לשכי םא קר עיפשת
 הלצהה לוגלגב ןוקרדה
 םירודכל וליפא .ד .ולש
 והשלכ רצי שי םירוחש
 םיראשנ םה ןכלו םייקתהל
 .ה .המדאה ינפ לע הנווכב %

 ויהיש יאדכ לבא ,ןתינ ןכ
 קיתעהל ןתינ אל .ו !םינועיט הלחא ךל
 היה םא םגו ,המדאל תחתמ לא םירבד
 ".הלעמל רזוח היה רוחש רודכ רשפא

 ךרד יתאצמה" ,רואיל ברעתה ",בגא"
 ךירצ טושפ !רוחש-רודכ ןיטולחל לסחל

 אל וליפא ,טלחומ קיר וביבס רוציל
 המ ול היהי אל זאו ,ריווא ול ריאשהל

 ".רצק ןמז ךות בערמ תומי אוהו לכעל
 הכורא תולעפתה תקירש יתטלפ ינא

 תבייח ינא" .םער תמולה הבשי ןגרומו
 לע המקו הטלפ איה "!!הז לע דובעל
 .הציפקב הילגר

 ,ינאו רואיל ,ונמצע ונאצמ עתפל
 ...'הז לע תדבוע' הארנכ ןגרומ .ילש יתיבב

 ו

 ,מ"השה ,התא לכות הז רודמב
 שומישל תובר תויומד אוצמל
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 ו ב ו

 ב
 | .תונוש קחשמ תוכרעמב םיקיתו |

 תכרעממ תומד גיצהל ונרחב ,םעפה
 .בחרומ םיכובמו םינוקרד קחשמה |

 המכב שמתשהל רשפא וז תומדב
 ו ול מ
 .ךכ רחא וארת

 רביל יעור :תאמ

 ימ תא

 ותדיל רחאל דיימ
 אפנורג לצא דלי ראשוה
 אפנורג .ומיא ידי לע ןקזה
 ינוחמצו ינוהמית ןקז היה
 לכמ דדובמ רעיב יחש
 הרשע שש תא .ףלאו םדא
 דלי ול יח תואבה םינשה
 ידי לַע ארקנ אוה ךכ)
 םדאהשכ ,רעיב (אפנורג
 וייח לכ האר ותוא דיחיה
 רגבו לדג דלי .ןקזה היה
 לשיבו תויח דצ ,רעיב
 רובע םירישע םיקרמ
 .((םיקרמ ,ןכ) אפנורג

 דליל רפיס אל אפנורג
 .םייתימאה וירוה לע
 לע עדוי וניא דלי ,םצעב
 לש ונב וניא אוהש ךכ
 ןמזב דחא הליל .ןקזה
 החלצה אלל - הסינ דליש
 ,לודג יבצ רחא ףודרל -
 רעיה יבחר לכב עמשנ
 עיגה שערה - םוצע שער
 רהימ דלי .םיינשה ויח הב התקבה ןוויכמ
 .הניפס ...םש אצמו התקבה רבעל ץרו
 היתודוא ארק דליש וז ומכ ץע תניפס
 ןיבה םירפסה יפל ,לבא ,ןקזה לש םירפסב
 םימב ,םיב תויהל תורומא תוניפס יכ דלי
 .רעיב אלו -

 המכב התקבה תא האיטחה הניפסה
 ןמזה ותואב דבע אפנורג לבא םירטמ

 ךותמ .עגפנו ולש םינילבתה תניגב
 ,ךורב-לאכ ומצע גיצהו םדא אצי הניפסה
 הניפס ,"ריהמה ץחה" הניפסה טינרבק
 .םימשב ףועל הלוכיה המוסק

 ךירצ רעיב הקסרתה הניפסהש רחאל
 בלשב .'וכו םיצע תורכל ךירצ ןכלו הנקתל
 דחא דצמ :תושעל המ עדוי וניא דלי הז

 דחוימב קזח לא לש ןהכ קרו עוצפ אפנורג
 לוכי וניא אוה ינש דצמו וליצהל לכוי
 הבורקה ריעל תכללו ןקזה תא בוזעל
 ידכ (ןוויכ לכל הכילה ימי השולש ךלהמ)
 .היעב .ןהכ ןימזהל

 םיטילחמ ךורב-לא םע החיש רחאל
 ךורב-לאו הבורקה ריעל ךלי דליש םהינש
 .ןקזה לע רומשי

 מ"השה .עגרכ דלי לש ורופיס ףוס הז
 (ךילא רבדמ ינא ,מ"הש ,ייה) לוכי
 םלועל הסינככ ורופיסבו דליב שמתשהל
 5ז 1 .1גא[א[םא - תופפועמה תוניפסה
 אוצמל רשפא ולש םיקוחה תוכרעמ תאש -
 תא שוגפל םג רשפא .םירפסה תויונחב
 ךינקחש םא ךורב-לא תאו אפנורג ,דלי

 רעיב הרקמב םילייטמ
 םילורטה ךל ורמגנו
 .תועתפה ראשו

 תנבהש רחאל ,תעכ
 ךינפל חנומ רופיסה תא
 .דלי לש תומדה ףד לכ

 3 המר רייס אוה דלי
 ,17 חוכ (תגאספת)

 םויה
 המכוח ,13 היצנגילטניא
 תלוביס ,16 תוזירז ,1
 תייטנ - 13 המזירכו 5
 ,התוללכב הבוט איה דלי
 טושפ אוה דלי עגרכ ךא
 םדאה ינבו רחאמ ,יביאנ
 אוהש תודיחיה תויחהו
 ,אפנורג ויה שגפ
 .רעיה תויחו ךורב-לא
 העיגפ תודוקנ 23 דליל
 ןוירש אלל בבותסמ אוהו
 גוריד ול הנקמה רבד -
 דמל דליו רחאמ .8 ןוירש
 רעיב עדוי אוהש המ לכ
 ימוחתב ןחינ אוה ןקזהמו
 תיינב :םיאבה עדיה
 ,לבחב שומיש ,תורודמ
 עבטה תרכה ,לושיב
 דלי .רעיב תויחהו
 הכורא תשקב שמתשמ
 .ןיכסבו דצ אוה התיא
 :בר וניא דלי לש ודויצ
 בג קית ,ןיכס ,תשק

 .רטמ 20 ךרואב לבחו םירצק תועסמל
 ךל רוזעי דליש הווקמ דואמ ינא

 תצק סינכהל ,םינקחשה םכלו מ"השה
 םכנוצרב םא .םכיתואקתפרהל "לפלפ"
 ,קחשמב םכלצא רדתסה דלי ךיא יל רפסל
 םתא תויומד ולאל יל ץעייל וצרת םא וא
 ובתיכ - םכלש קחשמה תוכרעמב םיקוקז
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ,היזטנפ קחשמ והמ םיעדוי םכלוכ
 םיפסונ תונונגס לע םיעדוי םכמ קלחו
 לשמל) םירחאו המיא ,קנאפרבייס ומכ
 היה ןתינ אל וישכע דע .(ינוידב עדמ
 תרשפאמה קחשמ תטיש אוצמל
 שי תעכ לבא - קוחרה דיתעב קחשמ
 םתארק רבכ ילואו ץראב השדח הטיש
 תויונח תשרב הב םתלקתינ וא הילע
 ףשא - 148708\5205 .גאב
 .ללחה

 - ₪ לי

 | יה

 וע א =\

 לבא ,32 זיוובו 31 זיווב הילע ונרביד
 ץיצהל ןמזה עיגה .ידמל יחטיש ןפואב
 עדמה תוטישמ תחא לא רתוי קומע
 ,סיסבב ליחתנ .רתויב תוקתרמה ינוידבה
 שי ,א01.םא15788-ב ומכ :תונוכתב
 ,רשוכ :תונוכת רשע 501451 08-ל

 ,ןויגיה ,ןורכיז ,תימצע-הטילש ,תוזירז
 היציאוטניא ,תוחכונ ,תוריהמ ,חוכ
 ,תונוכתה תא עובקל ידכ .היתפמאו
 תא םיקלחמו םיזוחא תויבוק 10 םילגלגמ
 לכל .תונושה תונוכתה ןיב תואצותה
 ,םיזוחאב סונימ וא סונוב בצומ הנוכת
 +10% תנתונ 92 לש הנוכת לשמל
 .-5% תנתונ 11 לש הנוכתו הב םישומישל

 עזג ךתומדל רוחבל ןתינ ןכמ רחאל
 .קחשל ןתינ רשא םיעזג לש המישר ךותמ
 ןימה לש םיעזג יתת םג םיללוכ םיעזגה
 יבכוכ לע ולדגש םישנא רמולכ ,ישונאה
 ילעבו םיקזח ,םיכומנ םהו םידבכ תכל
 לע ולדגש םישנא וא - בר ינפוג רשוכ
 שי ןכלו הלילד הריפסומטא לעב בכוכ
 תולודג תואיר ליכמה ,בחר הזח םהל
 םדא ינזואמ תולודג םהינזואו ,ליגרהמ
 ורצונ רשא םישנא רוחבל םג רשפא .ליגר
 םש יא םייטנג םיכילהת תובקעב
 וכפהו וברתה תורודה תובברבו הירוטסיהב
 םיסונוב ףיסומ עזג לכ .םהלשמ עזג תתל
 .האלה .תומדה תונוכתל ולשמ םיסונימ וא

 םג ,168 לש תוטישה לכב ומכ
 16 ,תועוצקמ םנשי 50 א15158-ב
 ,המחלמ-שיא םיללוכ םהו ,קויד רתיל
 יאנכט ,תוכרעמ יאנכט ,רייס ,םייט
 ,רקחמ-ןעדמ ,קשנ יאנכט ,הקינורטקלא
 ,הדש-אפור ,גולונימירק ,סדנהמ ,אפור
 גולואית ,ןרדב ,ןלהנמ ,גולוטנלפ
 טאפלט-יצח רוחבל םג ןתינ .טאפלטו
 .רחא עוצקמ יצחו

 תריחבל חתפמה איה עוצקמה תריחב
 תמיוסמ תומכ שי תומד לכל - תונורשכה
 עבקנ תודוקנה רפסמו חותיפ-תודוקנ לש
 דע רשוכ) תונושארה תונוכתה שמח יפל
 תונקל ידכ תומדה תמלשמ ןתוא +ןויגיה
 םיימעפ תונורשכ הנוק תומד .תונורשכ
 תונורשכ תחא םעפ - קחשמה תליחת ינפל
 הדמלש תונורשכ היינש םעפו התודלימ
 שיגדהל בושח .הלש תוחמתהה תפוקתב
 יפל עבקנ םינושה תונורשכה ריחמש

 ,העזגל םאתהב ,תומד לכ ןכ ומכ .עוצקמה
 תחא ןיב) עקר תודוקנ רפסמ תלבקמ
 עקר תופסות הנוק איה ןתיא (עבראל
 ,דחוימ דויצ ,ףסכ ןוגכ תומדל תודחוימ
 .המודכו םירבגותמ תונורשכ

 .תומדה תא םינוב יסיסב ןפואב ךכו
 ,16מ לש תוטישה לכ ומכ ,בוש
 תטיש איה ת.ד
 הלעתש םעפ לכב רמולכ ,תוגרד-תונורשכ
 תודוקנ תא לבקת איה הגרדב תומדה
 רחבתו תונוכתה יפ לע הלש חותיפה
 ףסונב .םינשי רפשת וא םיפסונ תונורשכ
 איה הגרדב הלוע תומדש םעפ לכב ,ךכל
 .תא םיניכמשכ :תונוכתב םייוניש תקדוב

 הנוכת הנוכת לכל םיקרוז תומדה
 ילאמיסקמה הבוגה רמולכ תילאיצנטופ
 הקירזה) הנוכתה עיגהל הלוכי וילאש
 הגרדב םילועשכ .(הלבט יפ לע תישענ
 הטמו 4 לש הקירז - םיזוחא תייבוק םיקרוז
 דע םייתשב הרדרדתה הנוכתהש השוריפ
 תורפשמ תוהובג תוקירז ,תודוקנ הנומש
 הנוכתה ןיב שרפההש לככו הנוכתה תא
 לודג ךכ רתוי הובג תילאיצנטופה הנוכתל
 י ,רופישל יוכיסה רתוי

 50145788 לש ברקה תטיש
 לש.וזל - טעמב ההז - המוד
 -בש דועב לבא ,תס[םאגפדתא
 ילכ לכל הלבט הנשי אסא
 ('וכו די ןזרג ,הרצק ברח ,הכורא ברח) קשנ
 תחא הלבט הנשי 50א14570%-ב

 ,קשנ ילכ לש תמצמוצמ הצובק לכל
 ,םיממהמל ,םירצפנל ,רזיילה ילכל רמולכ
 לכל .םירחא םיבר דועו היגרנאה ירזפמל
 :קשנ ילכ לש םיגוס השימח שי הצובק
 אשינ ילכו רעס-הבור ,הבור ,חדקא ,ינימ
 לדוגב אוה םהניב לדבההו (בכר ילכ לע)
 יווק םיניוצמ הלבטב ךכל יא .קזנבו
 קשנל םומיסקמ וק) קשנ לכל םומיסקמ
 תא םינייצמה ('וכו הבורל ,חדקאל ,ינימ
 וז המצועב ילכ לוכיש קזנה םומיסקמ
 לע תססבתמ ,ליגרכ ,הפקתהה .עצבל
 םיזוחא תקירזל הפקתהה ןורשכ תפסוה
 ןוגכ םייארקא םימרוג סונימ סולפ)
 ביואה לש הנגהה סונוב תתחפהו (העתפה
 םיקדוב האצותה תא .םיזוחא תקירזמ
 ןוירש לומ םיאתמה קשנה ילכ תלבטב
 קזנה תודוקנ תומכ תא םיאצומ םש ,ביריה
 םא) תיטירקה העיגפה תאו ביריל ומרגנש
 .ול המרגנש (ללכב

 546%145158-ב ןוירשה ידמ
 םישימג םקלח ,םיינדיתע ןוירש ידמ םניה
 ינונגנמ םישורד יכ דע םידבכ הכ םקלחו
 20 םנשי) םכותב עונל ידכ שממ לש חוכ
 חוכ תודש םה םינגמה .(ןוירש ידמ יגוס
 םקלחו דיה לע םיאשינ םקלח ,םידיינ
 םינגמ העברא קר שי - הרוגח תרוצב םיאב
 גוס דגנ דחוימב ןגמ םהמ דחא לכ לבא
 ידמל םיינדיתע קשנה ילכ .רחא הפקתה
 רשא וננמז ינב קשנ ילכ םג םימייק לבא
 ינוידב עדמ קחשמ רשפאל ידכ םילולכ
 רומאכ ואצמת .רתוי בורקה דיתעב
 ,םיבור ,םיממהמ ,םירצפנ ,םירזייל
 שי .םינוש קשנ ילכ ןומה דועו םיחדקא
 .ךילשהל ןתינש תוצצפו םינומיר םג
 לש ברקה תטיש ,םובכיסל
 ,ידמל תינלטק איהש אדא
 ינודב עדמ לש בצמל קוידב המיאתמ
 תמדקתמ היגולונכט לש יאלמ תקפסמו
 תא חינזהל ןיא ןבומכ לבא .ביבחה םחולל
 לש םיקוחה רפס .אלו אל ,תועוצקמה ראש
 השולשל קלחתמ 68
 רפסו תויומדל רפס ,0א1-ל רפס :םיקלח
 םירישכמ תואמ ללוכ ןורחאה .היגולונכט
 ,ךלש קחשמל קמוע וקפסיש םיינדיתע
 תויללחו םיסוטמ ,םיבכר לע רבדל אלש
 םיאלמ םיקוח םג םנשי .תוללכושמ
 םילכה לכב לפטל ךיא םיריבסמה
 אלו ידמל םיטושפ םבור ,םימדקתמה
 בכר ילכ ברקל םיקוחו ,העקשה םישרוד

 תמחלמ - לודג יכה ףיכה הז .תויללחו
 תטישב שארב-שאר תויללח
 תאלמ המחלמ איה 5 גד
 ומכ שממ ,םיביהלמ םירואיתו םיטרפ
 ךל הריבעמ איהו ,הליגרה ברקה תטיש
 תא האר והשימ .שממ טרס לש השוחת
 םכמצע לע ובשיח ?םיבכוכה תמחלמ
 .םייחהמ רידא ,רבד הזכ םיקחשמ

 םתוא תרזעב תלעופ הטישה ראש

 אוטחק ,אס[.תא45ך תא לש תונורקע
 ךכ ,האלמ המאתהבו 6 0857 00-ו
 דחא לכמ םיטנמלא ףיסוהל ןתינש
 לע דחוימב ץילממ ינא .םיקחשמהמ
 6 30655400-מ תולתשהה לש הפסוה
 לעו (דיתעב ומלעי ןהש הביס לכ ןיא)
 01-ה םא קר לבא ,ולש בשחמה תואיצמ

 לגוסמ אוהש שיגרמ
 לכה םע:ידדומתהל
 םג ריכזהל שי .וידחי
 תופסותה יתש תא
 ד 8-ל
 איה הנוטשארה
 ב .ז 5 א 5 - ה
 : 4 רפס ,8 אד
 ₪ 4 לש בר רפסמ טרפמה
 . 4 םיישונא-אל םיעזג
 2 םירוצי ,קחשמל
 | קץ םיבכוכמ םירזומ
 . 4 תונוש תויצולובאו

 יש לומ ביצהל ידכ וש
 קשנ ילכו םינקחשה
 ,תורז תויוברת תרצותמ םיבר היגולונכטו
 היינשה .םדאה ינב לש ולאמ תומדקתמ
 א[ 5ד 8 60% אזסא-ה איה
 ,תונורשכ דוע ףיסומו הטישה תא ביחרמה
 הבחרה יקוחו עקר תויורשפא ,תועוצקמ
 ושפנ הצקש ימל ,ןפוא לכב .םיפסונ
 ,יקנ ,ינוידב עדמ תצק הצורו היזטנפב
 ילובלב אללו םסק לש גוס םוש אלל ,רוהט
 לע ץילממ ינא ,םירתוימ חומ
 לכ קחשל ןתינ התיא - דא
 לחה :הצרת קרש ינוידב עדמ םוקי
 דסומה ךרד ,ןבינ יראל לש רכומה בחרמהמ
 טרבור לש ןמזה יעסונו בומיסא קיזייא לש
 'גרו'ג לש םיבכוכה תמחלמל דעו ןילנייה
 ...הניפל רבעמ שממ הכחמ דיתעה .סאקול



 רעס-ןב ןרע אנהכ תרפא :תאמ

 קושקיש לוקל הררועתה ודאש-ביירב
 אל דוע שמשה .המראכ המיקהש םילכה
 המראכ הקעצ "!םוקל ,םוקל" .החרז
 תוצור ונחנא םא זוזל ךירצ" ,הרבעל
 אל דוע לבא" ."הלילה ינפל םתוא גישהל
 הננולתה ."ילש יפויה תנש תא יתמלשה
 ,הלש הנישה קשמ האציו ודאש-ביירב
 םידדושה תרובח ירחא תופדור ונחנא"
 ",סא-יב תויוטש" ."םימי השולש ולאה
 ,ונלש םויה הז םויה" ,המראכ הל הבישה
 תרמאש המ הז" ."הז תא השיגרמ ינא
 אל יתמ ,םיימוי ינפלו םושלשו לומתא
 תיפלא ,רבכ טקש ,הא" "?הז תא ישיגרת
 .שא יקילדתו ןגראתהל יליחתת ,תקנופמ
 ."לוכאל והשמ ונל גישהל תאצוי ינא

 ןבומ אל והשמ הלמלמ ודאש-ביירב
 לש דחוימב תירסומ אלה התלשושל רשקב
 איה .הירבד תא תפסוא הלחהו המראב
 תופתוש ויה תונלבסה תרצק םדאה-תבו
 םינש שולש הזמ תואקתפרהלו תועסמל
 דומלל המראכ תא הענכש אל ןיידע איהו
 .לשבל

 ,העש יצחכ רחאל ,המראכ הרזחשכ
 העוקש התיה התדידיו שא הקלד רבכ
 הניבמ אל ינא" .הלש םימסקה רפסב
 דיל תובנראה יתש תא הקרזו הרמא ",ךתוא
 תמסוקל ךופהל תננוכתמ אל תא" ,שאה
 ."ןמזה לכ םימסק תדמול תא תאז תורמלו
 העוקש ,ודאש-ביירב הבישה "הה-הא"
 המראכ הלאש "?רקוב תחורא" .היירפסב
 .הביגה אל ודאש-ביירב .השועמ סומינב
 ,ודאש-ביירב .המראכ החרצ "!!!וישכע"
 הצפק ,הרזח התדידיש ףוס ףוס הטלק רשא
 המראכ ."תרזח ,המראכ" ,הלהבב המוקממ
 תא הפלש תאז םוקמב ,רבד הרמא אל
 זיחשהל הלחהו שאה דיל הבשייתה ,הברח
 .התוא

 םישנה יתש ואצי רבכ םירהצה ירחא
 םעפ דוע" .ליבשה דרומב ובכרו רעיהמ
 הנעט ."ךללגב לכהו ,םתוא ונדביא
 השגרה ךל התיהש יתבשח" ,ודאש-ביירב
 ךל רמא ימ ,בוט" ."ונלש םויה הזש
 .םר לוקב המראכ הל התנע "?יל בישקהל
 המראכ הרמא ."יתחכש ,ןכ-הא" ."תא"
 ךרדמ ץוח חורבל ןאל םהל ןיא ,ארונ אל"
 :םירע יתשל ליבומ הזו ,הזה ליבשה
 ."םורדב בהז-יפוח וא ,ןופצב הרוטלפס
 ינא" .ודאש-ביירב הלאש "?ןאל זא"
 שי ,בהז-יפוח לַע רמהל יאדכש תבשוח
 רטפיהל ךירצש ימל םישרמ רוחש קוש םש
 ,םש יתייה אל םעפ ףא" ."הבונג הרוחסמ

 %- 4)כ

 ."ךכ-לכ אל" "?קוחר הז
 ריעה ירעשב ואסכ לַע בשי סתנילפ

 יתש .תישארה ךרדה דרומב ףיקשהו
 עסמכ הארנש המ רחאל ,תוקבואמ תויומד
 התיה תחא תומד .םירעשל וברקתה ,ךורא
 .םיינזואהו םידגבה יפל ,קפס אלל תיפלא
 התארנש היינשה תומדה לע הקעצ םג איה
 .חצנל תאז לובסל הלוכי איה וליאכ
 םייתשה וברקתהשכ וקספנ תוקעצה
 הלאש "?סנביהל רשפא ,םולש" .רעשל
 ,סתנילפ הל הנע ",ןבומכ" .םדאה-תב
 ."ריעל הסינכה סמ תא ומלשתש רחאל"
 ?הזה לבזה יתממ" ,המראכ העתפוה "?הא"
 יתעמש אל דועו םינש רבכ הפ תרקבמ ינא
 הל ריבסה ",שדח סמ הז" ."הסינכ סמ לע
 וילע טילחה שדחה ריעה שאר" ,סתנילפ
 תוכירצ ונחנא קוידב המכו" ,"שדוח ינפל
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 תא
 - תולעמ םישימחל העיגה רדחה תרוטרפמט

 " .ודאש-ביירב הברעתה "?םלשל
 תומלשמ אל ונחנא" ,המראכ הדקפ ",טקש
 וזה ריעה תא ונלציה ךיחאו ינא ,שורג
 ,היפורטקניל תפיגמו באז ישנא תייפונכמ
 ,דואמ רעטצמ ינא" "!דחוימ סחי ונל עיגמו
 .דחוימ סחי לש הרקמ םוש קוחב ןיא לבא
 ינאו שארל ףסכ תוסיפ םישולש אוה סמה
 ילוא ,הא" ."ותוא לבקל ןווכתמ טלחהב
 ונל ןיא" ,ודאש-ביירב הלאש "?ונל רתוות
 ףסכ ילב לבא ,רעטצמ ינא" ."םוכס הזכ
 הז ילוא" .רמושה הל הנע ."הסינכ ןיא
 תוימואתפבו המראכ הלאש "?ךתוא ענכשי
 אוה .סתנילפ לש וינפ רבעל הטיעב החלש
 .הרכה רסח טטומתה

 ",ףסונ והשמ ךל דיגהל הצור ינאו"
 לש ודרשמב ויה ודאש-ביירבו המראכ
 יכ החינה ודאש-ביירב ,ריעה שאר

 הפ יתדידי לש היחאו ינאשכ" ,תוחפל
 ולתו ונתנומת תא ורייצ ,םכתא ונלציה
 לש םיימשרה םירוביגה םלואב התוא
 !?סמ םלשל הכירצ ינא וישכעו ,ריעה
 היה ול רמוא היה היחא המ עדוי םיהולא
 לצנתמ ינא" ,קימסה ריעה שאר "!םייחב
 הפכנשכ םכילע יתבשח אל ,בל ברקמ
 הליחתה "...רמוא אל הז ,בוט" ."סמה ונילע
 הברעתה "המראכ ,היינש" .המראכ
 ?הפכנ תרמוא תאז המ" ,ודאש-ביירב
 ריעב םיסימה תא עבוק התאש יתבשח
 שארב תעתפומ הטיבה המראכ ."ךלש
 "?הפכנ תרמוא תאז המ ,תמאב" ,ריעה

 ראנילוב סכודה ?םתעדי אל ,הא"
 אוה .זוחמה לכ לע סמה תא הפכ ישילשה
 רצואה תפוק ןומימל הזש ןעוט

 = שו
 אוהש תונעוט תועומשה לבא ,תלדלודמה
 םינהכ תצובקל םלשל ידכ ףסכה תא ךירצ
 ."שודק ילכ והשזיא ול ןיכהל ידכ רכשש
 הלאש "?ול םידגנתמ אל םתא המלו"
 לש אבצה תא םעפ תיאר" .ודאש-ביירב
 ,המראכ התוא הלאש "?סא-יב ,סכודה
 ץוחו" ."דואמ ליעי חוכ לש םש םהל אצי"
 ךבתסהל ןכומ ימ" ,ריעה שאר ףיסוה ",הזמ
 היה יחא םא !הפצוח" "?םינהכ תצובק םע
 ומש-המ סכודל הארמ היה אוה םייחב
 "הבוט ברח תכמ לש השוריפ המ ישילשה
 שאר ינודא" ,המראכ הקעצ "!תקדוצ"
 םלואל רויצ ףיסוהל תדמוע ינא ,ריעה
 "!םיסוסה לא ,סא-יב .ךלש םירוביגה

 הנופצ ובכר ודאש-ביירבו המראכ
 סכודה תריטו הרוטלפס ןוויכל
 .םשארב הקתפרהו המקנ תובשחמשכ

 הל תומיאתמ תוזופ לע הבשח המראכ

 המכ לעו השדחה הנומתל ודאש-ביירבלו
 לופיח לע םירעה ישארמ שורדל ולכוי
 לע הבשח ודאש-ביירב .דירטמה סמה
 היה ומשו המואת םג היה היחא .היחא
 היה ירוקמה המש ,ודאש-ביירב
 טילחה תורגבל עיגהשכ .דניוו-טנלייס
 ייח תא לובסל דוע לוכי וניא יכ היחא
 תואקתפרהל אציו םיטקשה םיפלאה
 התיא רשק לע רמש אוה .םדאה תוצראב
 ורחסש םידוונ ידיב ורבעוהש םירסמ ךרד
 םיטעמה וירוקיב ךרדו םיפלאה תורעיב
 ינפל המראכב שגפ אוה .ותיבב םירצקהו
 עברא ךשמב .הפתושל ךפהו םינש עבש
 ברח יריכש לש םש םיינשה ושכר םינש
 תא בירקה םינש שולש ינפל ,זאו ,םילועמ
 תוחאה .המראכ ייח תא ליצהל ידכ וייח
 דחי ותומ תא םוקנל האציו ומש תא החקל
 תא המראכו איה וכישמה זאמו המראכ םע
 לע קזוחמ ןהיניב רשקהשכ ,היחא יכרד
 .דובאה חאה לש ורכיז ידי

 קוידב וספיט ודאש-ביירבו המראכ
 לומ ןמצע תא ואצמשכ העבגל רבעמ
 .םייסכודה רמשמה ידמב םילייח השולש
 ,םהניבמ ריכבה דקפ "!וסכודה םשב ורציע"
 םתא םאה" .ויתוגרד יפל טופשל םא
 "?ודאש-ביירבו המראכ ברחה תוריכש
 .המראכ הלאש "?ךנייניע הז המ ?ןכ םאו"
 ףתשל בוריס !הלאשה לַע יל ובישה"
 לע הריבע אוה סכודה ילייח םע הלועפ
 הרמא ."המראכ ,יל ינת" ."קוחה
 תוריכש ןכא ונא ,ינודא" ,ודאש-ביירב
 הרוטלפס ריעה לא תודעומ ונינפ .ברחה
 ונניאו יחא תא ריכהש םדא אוצמל ידכ

 תדוקפב" "?ונתיאמ ךנוצר המ .המישמב
 ריעה לא ןכיתש תא תוולל ונילע סכודה

 ילע .ןויארל תישיאה ותכשל לאו
 שמתשהל תודוקפ ונלביק יכ ןכריהזהל
 ,ינודא תרעטצמ ינא" ."ודגנתת םא חוכב
 סחי תולבקמ ונא עודמ תעדל ילע לבא
 .תושעל וננוצר המ טילחנש ינפל הזכש
 ",אל" "?והשקכ עשפב תומשאומ ונא םאה
 ןויסינב תודושח ןתא ךא" ,לייחה הל הנע
 יתלוכיב ןיא הזמ רתוי .סכודה תחת רותחל
 ."טרפל

 ,המראכ הרמא ."ותיא ךלנש יאדכ"
 תא תוארל הצור ינא הזמ ץוחו םיבר םה"
 בכרל ונפ םישנה יתש ."הזה סכודה

 ,םילייחה תובקעב
 ...אובי ךשמה

 643 כ
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 הריגמל
* 

* 

 וא םיקחשמ 5 + ןוסאגמ הריכמל
 ןתנוי .ביירד הגמ תוטלק םע הפלחהל
 ,03-6050134 ןייפ
 ןיוצמ בצמב 2 םיפוקה יא הריכמל
 הזיראב חומ ר"ד לש יאה ,ח"ש 95-ב
 םיטקסידה ,ח"ש 70-ב תירוקמ
 סילופנאיבנוא קחשמה לש םיירוקמה
 דדלא .ח"ש 25-ב ןיוצמ בצמב 0
 .03-5405848 ,ןירק
 סולינה לע חצר קחשמה הריכמל
 ,ןיול ישי .תירוקמה הזיראב
7-,. 
 + תבשחמ לש 11 הדיחי הריכמל
 ,ימר רזעילא .ח"ש 40-ב טקסיד
4, 
 םאות היזיוולט קחשמ הריכמל
 חדקא + קחשמ תוידי 2 + ודנטנינ
 תוטלקל םאתמ + קחשמ תוטלק 4 +
 ,רמרק לט .האיצמ ריחמב ,ןוסאגמ לש
 .(ברעה תועשב)ו) 2
 יטוחלא הבור הריכמל
 6 םע תטלק + אוסה כחז/ם-ל
 ,ןויבס דדלא .תוירי יקחשמ
90, 
 עקש) יאפוריא ודנטנינ-רפוס הריכמל
 קחשמ ללוכה (םיניפ 1
 שדח בצמב תידי + 518 סא
 ,יזוע .האיצמ ריחמב (הזיראב) ירמגל
 .(16:00 העשמו 0
 םיירוקמ םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 :;ומכ רתויב םישידח ,ל"וחמ
 ךאלמה ,ואזאטס 60 אא גאסתפ 3
 ,ןהד דיויד .דועו הרויה קראפ ,לאירבג
472-, 
 זחא 41. 6 קחשמה הריכמל
 ,ןדיע .עיתפמ ריחמב שדחכ
7, 
 2 + תטלק + ביירד-הגמ הריכמל
 .ח"ש 400 קר ,ירמגל שדח ,םיטלש
 .03-9648638 ,רימע
 המיא - ליחתמל הקתפרה :הריכמל
 + ףשאה ןקחשל ךסמה + העבגה לע
 הקתפרה + םדקתמל םיללכה רפס
 םיללכה רפס + המיאה יא - םדקתמל
 + ףשאל םיללכה רפס + החמומל

 0% 4(כ

 טק וחוויות והקשה היו

 לש הלודגה תוסכודה ןומושר
 םלוע לש תופמ 2 + סוקיאמרוק
 תויבוק :סונוב + (תילגנאב) כא 0-ה

 קיחצמ ריחמב ,כא ₪ לש בהז עבצב
 אלו לצלצ ?בוט עמשנ .ח"ש 250 לש
 טירפ לכ םג תונקל ןתינ) בזכאתת
 ,ןודעס יסויו םולש .(דרפנב
3-0 
 אוא-5001 511850 או[1א א הריכמל
 .03-6357025 ,םעונ .ןיוצמ בצמב שדח
 םיקחשמ 3 + ריג-םייג הריכמל
 + (דוחל םיקחשמ תריכמל תורשפא)
 לוזה ריחמב ,תדחוימ תלדגמ תיכוכז
 תכרעמ הריכמל ,ןכ ומכ .ץראב רתויב
 חדקא + םטסיס-רטסאמ הגס
 !םלועב לוז יכה ריחמב ,םיקחשמו
 .09-334998 ,ודיע
 בוט בצמב יאפוריא ודנטנינ הריכמל
 תידמימ-תלת הדסק + רוא חדקא +
 תולולכה) תוינזוא + םיקיטסיו'ג 2 +
 לכה ,םישדח םיקחשמ 5 + (הדסקב
 ,םות .דבלב ח"ש 700-ב דחי
 ,(21:00 דעו 1
 ,ידנליאת ףורגיא הצנאפ הריכמל
 ,ח"ש 50-ב תמלשומה היצלומיסה
 3 דיתעל הרזחו ח"ש 50-ב 1 ךיסנה
 הזיראב םיקחשמה לכ .ח"ש 60-ב
 ,םות .ם6 יבשחמל םלוכו תירוקמ
 .(21:00 דעו 1
 8 + ןיוצמ בצמב יוב-םייג הריכמל
 לוז ריחמב דחוימ קיתו םיקחשמ
 .08-245436 ,יתשינבנב ףסא .דואמ
 רבכ ?א1 בשחמ לעב התא !התא ,יה
 ,ןכ םא ?יטיאה חולהמ ךל סאמנ
 לכות ח"ש 500 לש קיחצמ ריחמב
 ,סכלא !הזיראב ,שדח 286 חול תונקל
6-2 
 יבצ קחשמ + ודנטנינ-רפוס הריכמל
 תועשב) 03-9664203 ,באוי .4 ה'גנינה
 .(ברעה
 יליוו :םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 תוחתפמה ,ח"ש 100 - שימיב
 לש ומוי ,ח"ש 60 - ןומראמל
 ,רדה .ח"ש 100 - לקיטנטה
1-,. 
 ביירד-הגמל קחשמ הריכמל
 120-ב א( א 5

 םיקחשמו (ח"ש 199 יוושב) ח"ש
 .03-997266 ,ירמוע .ק6-ל םירידנ
 השדח אא: 2 תטלקה הריכמל
 .יוב-םייגל הרוגס הפיטעב ירמגל
 .(15:00-20:00 ןיב) 06-515544 ,םהוש
 ,2 םינילבוג קחשמה הפלחה/הריכמל
 ,הספוק ללוכ) ןיוצמ בצמב ירוקמ

 יויו יו יורקו יוגה

 ,ןנאש ינד .(תוארוהו םידוק
+- 6 

 + ןיוצמ בצמב הגימא בשחמ הריכמל
 רבכע + םיקחשמ + תונכות
 .02-911469 ,השמ .קיטסיו'גו
 ,ןכ ומכו ,גסאס-ו 6 הריכמל
 תטלק + חדקא + ןוסאגמ הריכמל
 לש תטלק + םיקחשמ 3 םע חדקאל
 רואיל .ח"ש 300-ב ,ח"ש 9
 .04-766824 ,יקסבוקיב
 אזאשס 1657 6 :םיקחשמה הריכמל
(2 51 060 
 אמססצ תהא 5
 ,לכימ .\אזז 1.צ אופה
59, 

 ןזרג םחול :תופי הגס תוטלק הריכמל |
 ןמרכ םלועב הפיא ,א-1ו ?ת ,בהזה
 ,(רוטלומיס) םיפולאה ףולא ,וגידנס
 דיק סכלא ,באזה שיא ,שיבכעה שיא
 ןוקרדה ,ו\רא ₪ ,1 אלפה דלי 2
 הלצה תמישמ ,בהזה ןזרג ,לופכה
 תוטלקה לכל .סואמ יקימו (חדקאל)
 !ריחמ יצחב תטלק לכ ,רבסה תרבוח
 .03-6700722 ,רמות !הכוז םדוקה לכ
 14 + רוא חדקא + הגס הריכמל
 :םיללוכה םיקחשמ

 57 סו 1 ,םצ
 וז דואו ב 4 ,ף3זאסטפ] ,ג1.םא אזס
 םיטירפה תא שוכרל רשפא) דועו
 וא 03-497194 ,לקנרפ ןרע .(דרפנב
 .09-698226 ,ינש רימא
 ,360% םיננוכ 2 ,41 םאות הריכמל
 20%13 חישק קסיד ,60.4 ינועבצ ךסמ
 .03-319633 ,לאומש .ןיוצמ בצמב
 הזיראב בשחמל םיטסווק הריכמל
 ,ץישפיל ןד ,ןיוצמ בצמבו תירוקמ
7-.. 
 ,3.0 ןוקלאפ :הפלחה/הריכמל
 לש ומויו שימיב יליוו ,2 םינילבוג
 דבלמ הספוקב ירוקמ לכה) לקיטנטה
 ךא הספוק אלל - לקיטנטה לש ומוי
 .03-311240 ,ןב .(םיירוקמ םיטקסיד
 + ךיזנאפס אד יננוכ ינש הריכמל
 + תספדמל סיטרכ 640% ןורכז
 ריחמב הובג-ינוניב בצמב םיקחשמ
 הריכמל ,ןכ ומכ .דבלב ח"ש 0
 90-ב לקטנטה לש ומוי בשחמ קחשמ
 .03-803011 ,לייא !לכה ללוכ ,ח"ש
 + בוט בצמב ןוסאגמ רפוס הריכמל
 ,יביבא רינ .קחשמ + תוידי יתש
5, 
 + 2 םטסיס-רטסמ הגס הריכמל
 חדקא + םיקחשמ 5 + קיטסיו'ג
 .03-321728 ,ןימינב .קחשמו

 הריכמל 86 בתכתהל םיצור 86 תופלחה 86 םינודעומ 8 תולאשמ 8 בתכתהל םיצור 8

 4 + ודנטנינ תכרעמ הריכמל
 6 קמא א[ 10 3808 :םיקחשמ
 םזסאזש 6סאאו[ אפס, זאזאדי
 ,קירא .ח"ש 150 - 02404. 05\1-ו

 .(ברעב יוצרו 1
 (1-7) ,םילורט :ש6 יקחשמ הריכמל
 2 ןומדקה םדאה ,םיקורשנ ,אשם=מא
 .03-5511982 ,ליג .דועו
 אלמ א-ש/[1א0 לש רפס הריכמל
 אלמ 2000 י'צפא לש רפס + ל"וחמ
 .03-9249693 ,ריפכ !!!ל"וחמ
 + הגה + הגס תכרעמ הריכמל
 9 + םיקיטסיו'ג 3 + םייפקשמ
 ריחמב ,(םייפקשמל 3) םיקחשמ
 שדח לכה ,ח"ש 880 לש האיצמ
 תועשה ןיב) 02-518845 ,ינד .הזיראבו
 .(תבשב אל ,0
 2 + חדקא + ודנטנינ הריכמל
 370 - ןוסאגמל םאתמ + םיקיטסיו'ג
 קר) 03-5221775 ,ןוסבקעי יבוק .ח"ש
 ..תבשב אל ,ברעה תועשב
 אל) םיקחשמ 10 + ריג-םייג הריכמל
 7 + ביירד-הגמ הגסו (יאנש ללוכ
 יטוחלא טלש + םיקחשמ

 לט .םיריבס םיריחמ .ביירד-הגמ
 .03-5366889 ,רלדא
 ינש ,604 ךסמ ,אד בשחמ הריכמל
 ,םידילק 101 תדלקמו 640% םיננוכ
 ודנטנינל קחשמ הריכמל ,ןכ ומכ
 זרא .א1תד₪01.קכ (תיאקירמא הטישב)
 .04-719520 ,יקסבוסור
 םע) שדח בצמב ןוסאגמ הריכמל
 .08-540612 ,(תוירחא
 :םיאבה םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 ,הדלפה ירופיצ ,לקטנטה לש ומוי
 תירוקמ הזיראב םלוכ ,2 ללחה ףולא
 .06-750472 ,לט .דואמ בוט בצמבו
 2-ו 360% םיטקסיד ןנוכ הריכמל
 םיקחשמ ןכו 06-ל םיקיטסיו'ג
 ,הלוקרד ,הרויה קראפ :ומכ םיירוקמ
 03-9329284 ,יעור .דועו לופרביל
 ..הוקת חתפ רוזיאמ יוצר)
 וירמ :ומכ ןוסאגמל תוטסק 7 הריכמל
 - הטסקב םיקחשמ 32 ,ח"ש 80 - 3
 03-9329284 ,יעור .דועו ח"ש 0
 .(הוקת חתפ רוזיאמ יוצר)
 קינוס קחשמה + ביירד-הגמ הריכמל
 ריחמב - שדח טעמכ ,םיטלש ינשו 2
 .09-559195 ,ןורי .עיתפמ
 ךיסנה ודנטנינ-רפוס תטלק הריכמל
 41. תטישב ,הספוקו תרבוח + יסרפה
 ,יתיא .ח"ש 200-ב תיאפוריאה
9,. 
 2 + םיקחשמ 5 + ביירד-הגמ הריכמל

 ופילחהל וא) בוט ריחמב םיקיטסיו'ג
 .03-9643832 ,יבא .(ודנטנינ רפוסב
 ביירד-הגמ ללוכ 2 6 הגמ הריכמל
 קיטסיו'ג ,םירותפכ 6 םע קיטסיו'ג
 :ןוגכ םיבוט םיקחשמ ןומהו ליגר
 וברוט ,2 רטייפ טירטס ,טבמוק לטרומ
 הגמל םיקחשמ 2 דועו ירויפ לטיפ
 לייא .ןיפלודה וקאו טייפ לניפ :2 62
 .04-258991 ,ןורבע
 :הזיראב םיירוקמ םיקחשמ הריכמל
 ,ם060 ד 2
 ,סנוזאמא ,םסז 105 מפ 3
 ,רחא לרוג ,1.גאאצ 3.5 ,0 אז סך
 - .ססאו 165 אגא ,ןיס בלב
 .08-592751 ,לארה .םילזומ םיריחמב

= = 

 םילילמת דוביעו בשחמה תרכה =*

 םיריחמ .םיסרוקו תישיא הכרדהב
 לט .המיענ הריוואו םיחונ
 .09-504964 ,רטלב-רגנירפש
 טייקידניסהו א.א. יקחשמב ןיינועמ
 .03-9329284 ,יעור .13%1 םאותל
 לש ומוי קחשמב רוזעל ןכומ
 03-5221775 ,ןוסבקעי יבוק .לקטנטה
 ..תבשב אל ,ברעב קרו
 סנו'ג הנאידניאב רוזעל תורשפא
 .04-719520 ,זרא ,םיטנלטאה לרוגו
 4 םע ודנטנינ ףילחהל ןיינועמ
 המכ הנשמ אל) יוב-םייגב םיקחשמ
 תועשב) 04-515831 ,קירא .(םיקחשמ
 .(ברעה
 - םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 ימי ירבדו ןומראמל תוחתפמה
 תרומת (תוירוקמ תוזיראב) הידנריק
 תוזיראב םירחא בשחמ יקחשמ
 .07-911239,ירמע .תוירוקמ
 םיקחשמ רוכמל/ףילחהל ןיינועמ
 ברקה :תוירוקמ תואספוקב םיעגשמ
 ,תיבב יתוא וחכש ,2 תולוצמב
 .04-514974 ,ןורש .ןומראמל תוחתפמה
 קחשמה תא ףילחהל/תונקל ןיינועמ
 ,ןד .59ד ד דה 2
 .(םויה לכב) 7
 ערזו הקניא תא ףילחהל תוניינועמ
 םיטסווק וא/ו 2 הידנריקב לפואה
 ,תיללצו הנא .םירחא םישדח
54-, 
 וא טיב הגמ 40 1480 018%א שפחמ
 בוט בצמב ,צ04 וא 60: ךסמו רתוי
 09-901513 ,רמות .בוט ריחמבו
 .(ברעה תועשב)
 ףורשש ימ לכ םע בתכתהל ןיינועמ

 םידיקפת יקחשמ ,26 יקחשמ לע
 בוחר ,ןתמ רנבא .קיסייבב תונכתו
 .70700 הרדג ,16 סניפ

 וליע ה

 .דוה ןיבור קחשמב עוקת ינא !וליצה *
 םיבנוגש הביתה לש דוקה המ
 לכב) 08-467168 ,רמתיא ?רזנמהמ
 .(!העש
 לש ומוי קחשמב עוקת !!!יתוא וליצה
 .ןופלטב תויעבה תא ריבסא ,לקטנטה
 .03-9244080 ,רחש
 :םיאבה םיקחשמב רוזעל םינכומ
 טסווק-וקא ,2 םיפוקה יא ,הידנריק
 גניק ,1+5 יראל ,שימיב יליו ,2
 ,תוילשאה םלוע ,הדלז ,5+6 טסווק
 ,קבשאלפ ,סקראפ ידרפ ,3 וירמ רפוס
 ,יפונס ,5 טסווק םייפס ,טייקידניס
 .רגיד וליפאו לקטנטה לש ומוי ,םול
 ,האובנה רענב הרזע םיכירצ ,ףסונב
 08-436142 ,איג .ןורחאה בלשב
 .08-430639 ,רמועו
 יתעקתנ זוליצה ווליצה !וליצה
 יאה ירחא ,אזאט 00115581 4 קחשמב
 ,ןתיוולה תא םיאצומ ךיא ,הייפה לש
 תיבב יברעמה ריקה תא םירבוע ךיא
 הציבה תא םירבוע ךיאו ,ףשוכמה
 רוזעא הרומתב ?לורטה תורעמ ירחאש
 ןתא ,קחשמב םירחא תומוקמב
 יגניקיוה דליל תואמסיס
 .6סאואו[גאסמא א תא 1-7-לו

 .03-5520305 ,ןוריב יתיא
 ימי ירבד קחשמב יתעקתנ !וליצה
 ?םודא יוקיש םיגישמ ךיא :הידנריק
 דמגה ןמ עיבגה תא םיגישמ ךיא
 03-6417903 ,יול יזח ?ותוא יל בנגש
 .(םוי לכ)

 ו -
 םינוקרדו םיכובמל םינקחש תצובק
 ,לארה בירי .תירבעב בחרומ
 .(דבלב ןג תמר רוזיאבג)ג) 1

 תביבסב היונאראפל םינקחש שפחמ =
 אל) 09-554801 ,בוגרא ןורוד .הילצרה
 .(ברעב יוצר ,םיירהצב

 =4] כ



 דש םישדחה םיט'הלה תא ךינפב הגיב יתבשחמ'

 !!!| לחה דרמה
 "חוכ"ה יסייטל התא םג ףרטצה
 ."הירפמיא"ב תזעונה םתמחלמב

 הסיטה יטירסת ןווגמב תויללח רפסמ סטה
 םייעונלוק םיטקפא ,רוביד ואדיו ינוטרס םיללוכה

 ,םיבכוכה תמחלמ הרדיסה יטרסמ
 .ךרדה לכ ףוצר "ןשקא"ו

 דבלב 60/ ₪01 ילעבל

 שי הָמָל
 יא

 יויו
 ,תוריעשו תוכורא םיינזוא
 ?יטרפ שוכרב עזעזמ לוזלזו
 םישלב דמצ ,סקמו םס תא וריכה
 .םהינפמ רמשיהל ףידעש םייטרפ

 !ינלטק רומוה ,תפרוטמ הקתפרה

 .ייפויהפוה!

 7 יש
 להו .תירוקמ + 2 .

/ : ' " 1 

 יתרמגנ אלש הקתפרה - "תבשחמ"
 09-528741 .לט ,ם' ל'לג ה ק ,ם"עב .ל.מ תבשהמ :קוויש ה זּכרמ


